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Samenvatting 
Het gebruik van oppervlaktewater (Maaswater) in combinatie met bodemopslag en 
warmtepompen heeft op de volgende vier gebieden meerwaarde; 1) Maaswater kan 
de energetische onbalans in de bronnen herstellen (regenereren), 2) Maaswater kan 
ingezet worden om het temperatuursverschil tussen de warme-/ en koude bron te 
verhogen, 3) Maaswater kan (beperkt) ingezet worden als directe energiebron in de 
tussenseizoenen en 4) Maaswater is (met uitzondering van de winterperiode) een 
goede back-up voor het bronnensysteem. 

Trefwoorden 
KWO I WKO (Warmte-/koudeopslag) 
Oppervlaktewater 
Maaswater 
Warmtepomp 



In theorie levert warmte-/koudeopslag in combinatie met warmtepompen (WKa
systeem) een hoog rendement. In de praktijk blijkt warmte-/koudeopslag bij veel 
projecten niet optimaal te functioneren. Veel voorkomende problemen zijn een laag 
temperatuursverschil tussen de warme- en koude bron, overschrijding van de 
ontwerp water verplaatsing en een energieonbalans in de bodem. De vraag is of het 
toevoegen van oppervlaktewater aan een WKO-systeem het rendement verbetert en 
of het de genoemde praktijkproblemen kan oplossen. 

Als casus is gekozen voor het monovalente WKO-systeem van de Maastoren te 
Rotterdam dat gebruik maakt van Maaswater. De werking van dit systeem is 
onderzocht met als doel antwoord te krijgen op de vraag: 

'Wat is de meerwaarde van het gebruik van oppervlaktewater (Maaswater) in 
combinatie met bodemopslag en warmtepompen?' 

Hiervoor is het WKO-systeem van de Maastoren geanalyseerd en gemeten. De 
metingen hebben plaatsgevonden van maart 2010 tot en met april 2011. Met behulp 
van de meetresultaten zijn de energiestromen in kaart gebracht. Uit de metingen 
blijkt dat de warmtepompen circa 78% van het totale elektriciteitsgebruik van het 
WKO-systeem voor hun rekeningen nemen, de (transport- en bron-)pompen de 
overige 22%. 

Het WKO-systeem van de Maastoren is gesimuleerd met behulp van een quasi 
statisch simulatiemodel. De uitkomsten van het simulatiemodel zijn gevalideerd; het 
simulatiemodel is valide te noemen met uitzondering van de gesimuleerde warmte
en koudevraag van het gebouw en heeft soms grote afwijkingen met de 
meetwaarden. De invloed van deze onnauwkeurigheid op beantwoording van de 
onderzoeksvraag is echter verwaarloosbaar klein. 

Uit de meet- en simulatieresultaten blijkt dat de Seasonal Performance Factor (SPF) 
van de warmtepomp bij warmtelevering circa 3,8 is en daarmee iets hoger dan de uit 
de literatuurstudie verwachte SPF van 3,6. De SPF voor koudelevering is met 47 
bovenin de uit de literatuurstudie verwachte range van 12 tot 50 en daarmee goed te 
noemen. De Annual Performance Factor (APF) van het WKO-systeem is 5,0 over het 
jaar 2010. Echter gezien de grote hoeveelheid opgeslagen extra koude is de 
verwachting dat de APF zal stijgen van 5,0 naar circa 6,0. 

Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van oppervlaktewater (Maaswater) in 
combinatie met bodemopslag en warmtepompen op de volgende vier gebieden 
meerwaarde heeft: 

1 . Maaswater als regenerator 
Maaswater kan circa 3.270 uur per jaar ingezet worden voor regenereren van warmte 
(8m ~ 1 rC) en circa 1.900 uur per jaar voor regeneratie van koude (8m :5 6°C). 

2. Maaswater inzetten voor verhoging temperatuursverschil warme-/koude bron 
Door het Maaswatersysteem in serie met de warmtepomp te zetten kan in de winter 



bronwater extra afgekoeld worden (bij em :s; 5°C} en in de zomer extra opgewarmd 
worden (bij em ~ 1 re). 

In theorie kan deze serie-schakeling leiden tot een vermindering van de 
grondwater verplaatsing van circa 40%, dit geeft een jaarlijkse besparing op het 
elektriciteitsgebruik van 3,5%. 

3. Maaswater als directe energiebron in de tussenseizoenen 
Maaswater kan circa 5.440 uur per jaar ingezet worden als warmtebron voor de 
warmtepomp (0m ~ 1 0°C), en circa 3.000 uur per jaar ingezet worden als 
directe koeling (0m :s; 9°C}. Bij gebruik van Maaswater als directe energiebron 
verbeteren de energetische prestaties nauwelijks; maximaal 2%, gemiddeld minder 
dan 1% energiebesparing. De grondwater verplaatsing zal er maximaal 17%, 
gemiddeld minder dan 1% door verlaagd worden. 

4. Maaswater als back-up voor de bronnen 
Maaswater kan circa 5.440 uur per jaar ingezet als back-up bij uitval en/of onderhoud 
van het bronnensysteem (als warmte- of koudebron voor de warmtepomp). 

Geconcludeerd kan worden dat het toevoegen van oppervlaktewater aan een WKa
systeem het rendement verbeterd (gemiddeld met 3,9% maximaal met 1 0,2%) 
doordat het veel voorkomende praktijkproblemen zoals een laag 
temperatuursverschil tussen de warme- en koudebron, overschrijding van de ontwerp 
water verplaatsing en energieonbalans kan verminderen dan wel kan oplossen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende aanbevelingen gemaakt 
voor de eigenaar van het WKO-systeem: 

• verlaag de stooklijn van de aanvoertemperatuur warmwater naar het gebouw 
zoveel als mogelijk. Een verlaging van de maximale aanvoertemperatuur van 55°C 
naar 50°C levert een jaarlijkse besparing op van circa 40 MWh elektriciteit, dit 
geeft een exploitatievoordeel van circa € 4.000,- per jaar; 

• schakel de tweede warmtepomp pas in als de eerste warmtepomp op vol 
vermogen draait, dit beperkt het aantal schakelingen van de warmtepomp en zal 
naar verwachting een besparing van circa 11 MWh op het elektriciteitsgebruik 
opleveren dit geeft een exploitatievoordeel van circa € 1.100,- per jaar; 

• gebruik het Maaswater niet als directe energiebron in de tussenseizoenen, dit 
levert nagenoeg geen energetische besparing op terwijl het Maaswatersysteem 
wel regelmatig schoongespoeld moet worden met leidingwater. 
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iets minder dan tien jaar geleden kwam ik bij mijn huidige werkgever Techniplan Adviseurs (TPA) 

voor het eerst in aanraking met warmtepompen in combinatie met energieopslag in de bodem. Vanaf 

het eerste moment heeft dit systeem mij gefascineerd. In mijn afstudeeropdracht van de HTS van 

Rotterdam heb ik bij TPA een haalbaarheidsonderzoek naar duurzame energieopwekking voor de 

Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd. De meest rendabele variant daarbij was 'warmtepompen in 

combinatie met energieopslag in de bodem'. Na mijn afstuderen aan de HTS ben ik drie dagen per 

week gaan werken bij TPA. De overige twee dagen heb ik gebruikt om de masteropleiding Building 

Services (BS) op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) te volgen. Zowel in mijn werk als bij 

mijn studie ben ik regelmatig betrokken geweest bij projecten en onderzoeken naar warmtepompen 

in combinatie met energieopslag in de bodem. De keuze voor een afstudeeronderzoek voor mijn 

masteropleiding Building Services was dan ook niet zo moeilijk. 

Dit rapport is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in warmte-/koudeopslag in de bodem. 

De basis is het gerealiseerde WKO-systeem in de Maastoren te Rotterdam dat tevens gebruik maakt 

van Maaswater. Dit rapport geeft een omschrijving van het WKO-systeem van de Maastoren en geeft 

de resultaten van de werking van dit systeem in de praktijk. Met behulp van een simulatiemodel is de 

werking van dit systeem nagebootst en zijn er verbetervoorstellen voor het regelen van het systeem 

gegeven. Met het schrijven van dit rapport rond ik mijn masterstudie Building Services aan de 

Technische Universiteit Eindhoven af. 

Dit project zou niet hebben kunnen plaatsvinden zonder de ondersteuning die ik heb gekregen. 

Daarom wil ik graag mijn begeleiders bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek: van de TU/e 

dhr. ir. ing. Jos van Schijndel en dhr. dr. ir. Henk Schellen, mijn interne begeleider van TPA 

mw. ir. Marian Rodenburg-Vlot en van Vaanster (de eigenaar van de WKO-installatie) 

dhr. ir. ing. Sietze Haitsma. 

Tot slot wil ik mijn werkgever Techniplan adviseurs hartelijk bedanken voor de financiële 

mogelijkheid en ruimte die ze mij gegeven hebben om deze masterstudie te volgen en af te ronden. 

Rotterdam, juni 2011 

Rik Molenaar 
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In theorie levert warmte-/koudeopslag in combinatie met warmtepompen (WKO-systeem) een hoog 

rendement. In de praktijk blijkt warmte-/koudeopslag bij veel projecten niet optimaal te functioneren. 

Veel voorkomende problemen zijn een laag temperatuursverschil tussen de warme- en koude bron, 

overschrijding van de ontwerpwaterverplaatsing en een energieonbalans in de bodem. De vraag is of 

het toevoegen van oppervlaktewater aan een WKO-systeem het rendement verbetert en of het de 

genoemde praktijkproblemen kan oplossen. 

Als casus is gekozen voor het monovalente WKO-systeem van de Maastoren te Rotterdam dat 

gebruik maakt van Maaswater. De werking van dit systeem is onderzocht met als doel antwoord te 

krijgen op de vraag: 

'Wat is de meerwaarde van het gebruik van oppervlaktewater (Maaswater) in combinatie met 

bodemopslag en warmtepompen?' 

Hiervoor is het WKO-systeem van de Maastoren geanalyseerd en gemeten. De metingen hebben 

plaatsgevonden van maart 2010 tot en met april 2011. Met behulp van de meetresultaten zijn de 

energiestromen in kaart gebracht. Uit de metingen blijkt dat de warmtepompen circa 78% van het 

totale elektriciteitsgebruik van het WKO-systeem voor hun rekeningen nemen, de (transport- en 

bron-)pompen de overige 22%. 

Het WKO-systeem van de Maastoren is gesimuleerd met behulp van een quasi statisch 

simulatiemodel. De uitkomsten van het simulatiemodel zijn gevalideerd; het simulatiemodel is valide 

te noemen met uitzondering van de gesimuleerde warmte- en koudevraag van het gebouw en heeft 

soms grote afwijkingen met de meetwaarden. De invloed van deze onnauwkeurigheid op 

beantwoording van de onderzoeksvraag is echter verwaarloosbaar klein. 

Uit de meet- en simulatieresultaten blijkt dat de Seasonal Performance Factor (SPF) van de 

warmtepomp bij warmtelevering circa 3,8 is en daarmee iets hoger dan de uit de literatuurstudie 

verwachte SPF van 3,6. De SPF voor koudelevering is met 47 bovenin de uit de literatuurstudie 

verwachte range van 12 tot 50 en daarmee goed te noemen . De Annual Performance Factor (APF) 

van het WKO-systeem is 5,0 over het jaar 201 0. Echter gezien de grote hoeveelheid opgeslagen 

extra koude is de verwachting dat de APF zal stijgen van 5,0 naar circa 6,0. 

Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van oppervlaktewater (Maaswater) in combinatie met 

bodemopslag en warmtepompen op de volgende vier gebieden meerwaarde heeft: 

1 . Maaswater als regenerator 

Maaswater kan circa 3.270 uur per jaar ingezet worden voor regenereren van warmte (E>m ~ 17"C) 

en circa 1.900 uur per jaar voor regeneratie van koude (E>m ~ 6"C) . 

2. Maaswater inzetten voor verhoging temperatuursverschil warme-/koude bron 

Door het Maaswatersysteem in serie met de warmtepomp te zetten kan in de winter bronwater extra 

afgekoeld worden (bij E>m ~ 5"C) en in de zomer extra opgewarmd worden (bij E>m ~ 17"C). 

In theorie kan deze serie-schakeling leiden tot een vermindering van de grondwaterverplaatsing van 

circa 40%, dit geeft een jaarlijkse besparing op het elektriciteitsgebruik van 3,5%. 
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Maaswater kan circa 5.440 uur per jaar ingezet worden als warmtebron voor de warmtepomp 

(Gm ~ 10 "C), en circa 3.000 uur per jaar ingezet worden als directe koeling (Gm ~ 9 "C). Bij gebruik 

van Maaswater als directe energiebron verbeteren de energetische prestaties nauwelijks; maximaal 

2%, gemiddeld minder dan 1% energiebesparing. De grondwaterverplaatsing zal er maximaal 17%, 

gemiddeld minder dan 1% door verlaagd worden. 

4. Maaswater als back-up voor de bronnen 

Maaswater kan circa 5.440 uur per jaar ingezet als back-up bij uitval en/of onderhoud van het 

bronnensysteem (als warmte- of koudebron voor de warmtepomp). 

Geconcludeerd kan worden dat het toevoegen van oppervlaktewater aan een WKO-systeem het 

rendement verbeterd (gemiddeld met 3,9% maximaal met 1 0,2%) doordat het veel voorkomende 

praktijkproblemen zoals een laag temperatuursverschil tussen de warme- en koudebron, 

overschrijding van de ontwerpwaterverplaatsing en energieonbalans kan verminderen dan wel kan 

oplossen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende aanbevelingen gemaakt voor de 

eigenaar van het WKO-systeem: 

• verlaag de stooklijn van de aanvoertemperatuur warmwater naar het gebouw zoveel als mogelijk. 

Een verlaging van de maximale aanvoertemperatuur van 55 "C naar 50 "C levert een jaarlijkse 

besparing op van circa 40 MWh elektriciteit, dit geeft een exploitatievoordeel van circa € 4.000,· 

per jaar; 

• schakel de tweede warmtepomp pas in als de eerste warmtepomp op vol vermogen draait, dit 

beperkt het aantal schakelingen van de warmtepomp en zal naar verwachting een besparing van 

circa 11 MWh op het elektriciteitsgebruik opleveren dit geeft een exploitatievoordeel van circa € 

1.1 00,· per jaar; 

• gebruik het Maaswater niet als directe energiebron in de tussenseizoenen, dit levert nagenoeg 

geen energetische besparing op terwijl het Maaswatersysteem wel regelmatig schoongespoeld 

moet worden met leidingwater. 
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In theory aquifer thermal energy storage in combination with a heat pump (ATES-system) delivers a 

high efficiency. In practice it is shown that in a lot of projects aquifer thermal energy storage does not 

tunetion optimally. Common problems are a low deferential in the temperature between the warm 

and cold well, exceeding the design water displacement and an energy imbalance in the 

underground. The question is whether the addition of surface water to the ATES-system increases 

the efficiency and solves the practical problems. 

As a casestudy the ATES-system of theMaastoren in Rotterdam is used. This monovalente heat 

pump system is combined with aquifer thermal energy storage and Maas water. The operation of this 

system is examined with the goal of answering the question: 

"What is the advantage of using surface water (Maas water) in combination with energy starage 

and a heat pump?" 

Hereto the ATES-system of theMaastoren has been analyzed and measured. The measurements 

have taken place trom March 2010 till April 2011. The energy flows are mapped by using these 

measurement results. The measurements show that the heat pumps combine tor approximately 78% 

of the total electricity use of the complete ATES-system, the (transport and source) pumps combine 

tor the other 22%. 

The ATES-system of theMaastoren is simulated using a quasi static simulation model. The results of 

the simulation model are validated; the simulation model can be called valid with the exception of the 

simuialed heating and cooling requirements of the building which shows great ditterences with the 

measured values. The influence of this inaccuracy on the answer to the research question is 

negligible. 

The measurement and simulation results show a seasonal performance factor (SPF) tor supplying 

heat by the heat pump of approximately 3.8 this is slightly higher than the expected value of the 

literature study of an SPF of 3.6. The SPF of 47 tor supplying cooling is in the top of the range, 

expected in the literature study with a SPF between 12 and 50 and thus is to be called good. The 

Annual Performance Factor (APF) of the ATES-system tor the year 2010 is 5.0. However considering 

the large amount of extra cooling that was stored the expectation is that the APF will rise trom 5.0 to 

approximately 6.0. 

lt can be concluded that the usage of surface water (Maaswater) in combination with ground storage 

and heat pumps has an advantage in the following tour areas: 

1 . Maaswater as regenerator 

Maaswater can approximately be used 3.270 hours annually tor the regene ration of heat (Gm ~ 17 OC) 

and approximately 1.900 hours annually tor the regeneration of cold (Gm ~ 6°C). 

2. Usinq Maaswater to increase the temperature ditterenee between the warm and cold well 

By putting the Maaswater system in sequence with the heat pump the well water can be extra cooled 

in the winter (at Gm ~ 5 oq and in the summer the wel i water can be extra heated (at~ 17 oe). In 

theory this sequentia! alignment can lead to a reduction of the water displacement of approximately 

40%, this leads to an annual economization of the electrical use of 3.5%. 
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Maaswater can approximately be used 5.440 hours annually as a heat souree to the heat pump 

(Gm <! 10 CC) and it can approximately be used 3.000 hours annually tor direct cooling supply 

(Gm s; 10 CC). When using Maaswater as a direct energy sou ree, the energy efficiency hardly 

improves; maximum of 2% and an average of 1% energy reduction. The ground water displacement 

will maximally be reduced by 17% (in extreme situations) and less than 1% on average. 

4. Maaswater as back-up tor the wells 

Maaswater can approximately be used 5.440 hours annually as back-up by failure of and/or 

maintenance on the ground wells (as heat or cold souree tor the heat pump). 

lt can be concluded that adding surface watertoa ATES system improves the efficiency (on average 

by 3.9% and maximally by 1 0.2%) because common practical problems such as a low differential 

between the warm and cold source, exceeding the design water displacement and an energy 

imbalance in the underground can be reduced or even solved. 

Recommendations to the owner of the ATES system basedon the research results are: 

• Lower the healing curve of the hot water delivery temperature to the building as much as 

possible. A reduction of the maximum delivery temperature trom 55CC to 50CC produces an anual 

saving of approximately 40 MWh electricity, which generales an operation advantage of 

approximately € 4.000,- annually. 

• Do not enable the second heat pump until the first heat pump is at full power, this limits the 

amount of circuits tor the heat pump and is expected to realize an economization of 

approximately 11 MWh in electricity, which generales an operation advantage of approximately 

€ 1.100,- annually. 

• Do not use the Maaswater as a direct energy souree in mid season, this hardly produces an 

energy saving while the Maaswater system regularly has to be rinsed out with tap water. 
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Verklarende woordenlijst 

Aanvoertemperatuur 

Afgifte 

Bivalent 

Bron 

Compressor 

COP 

Debiet 

Dimensionering 

Energiebehoefte 

Energieverbruik 

Energievraag 

Gebouwinstallaties 

De temperatuur van het water in het verwarmings- of koelsysteem op het 
moment dat het de technische ruimte verlaat om naar het gebouw toe te gaan. 

Het overdragen van warmte of koude vanuit het verwarmings/koelsysteem 
aan een vertrek. 

Warmte- of koudeopwekking bestaande uit twee verschillende 
opwekkingssystemen. 
Boring waaruit grondwater wordt onttrokken wat als warmte- of koudebron 
voor gebouwinstallaties dient. 
Apparaat waarmee gasvormig koudemiddel in druk kan worden verhoogd. 

Coëfficiënt Of Performance, nuttig geproduceerde warmte of koude 
(thermisch) gedeeld door de verbruikte elektrische energie van bv. een 
warmtepomp 

Hoeveelheid stroming per tijdseenheid, kan uitgedrukt worden in een volume 
per tijdseenheid (volumedebiet- bijv. m3/h) of een massa per tijdseenheid 
( massadebiet- bijv. kg/s). 
het bepalen van de omvang van de verschillende componenten waar de 
omzetting uit bestaat 

De jaarlijkse hoeveelheid (thermische) energie die door de gebouwgebruikers 
gevraagd wordt, deze is uitgedrukt in GJ warmte of in GJ koude. 

De jaarlijkse hoeveelheid energie die door de opwekkingsinstallatie wordt 
gebruikt om daarmee de energiebehoefte van de gebruikers te kunnen 
produceren. 

Energiebehoefte of benodigd vermogen, wordt als meer algemene term 
gebruikt. 

Alle installaties aan de gebouwzijde van de warmtewisselaar tussen 
grondwater en installatie gevuld met leidingwater. 

Hoge temperatuur koeling Afgiftesysteem voor koude dat zo is ontworpen dat er met een 
aanvoertemperatuur van 1 O"C of hoger voldoende koude kan worden 
overgedragen. 

Inregelen Het goed afstellen van de installatie, zodat de regeling werkt zoals hij is 
bedoeld. 

Kengetal Een soort vuistgetal, bijvoorbeeld voor het bepalen van de energiebehoefte. 
Koudemiddel Een mengsel van verschillende stoffen dat bij lage temperatuur verdampt en 

wordt gebruikt in warmtepompen en koelmachines. 

Lage temperatuur Afgiftesysteem voor warmte dat zo is ontworpen dat er met een 
verwarming aanvoertemperatuur van 55°C of lager voldoende warmte kan worden 

overgedragen. 

Luchtbehandelingskast Apparaat voor de toe- en afvoer van lucht. Een luchtbehandelingskast (LBK) 
bestaat uit filters, ventilatoren en eventueel een verwarmings- en/of 
koelbatterij. 

Manometrische 
opvoerhoogte 

Het drukverschil aan de zuig- en perszijde van de pomp, berekend met behulp 
van het hoogteverschil, drukverschil (t.v.v. ontgassing) en de 
stromingsweerstand door leidingen en appendages. 



Mediaan 

Monovalent systeem 

Ontgassing 

Pieklastvoorziening 

Rekenkundig gemiddelde 

Retou rte mperatu u r 

Standaarddeviatie (std) 

TSA 

Warmtecapaciteit 

Warmtewisselaar 

Winterbedrijf 

WKO 

Zomerbedrijf 
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Het midden van een verdeling of gegevensverzameling; een centrummaat 

Met midden wordt het middelste element in de verdeling of de geordende 
verzameling bedoeld. Bij een even aantal elementen is er geen midden; elk 
element tussen de twee om het midden liggende elementen fungeert dan als 
mediaan. Het voordeel van het berekenen van de mediaan ten opzichte van 

het rekenkundig gemiddelde is dat extreme uitschieters niet meegewogen 
worden. 

Warmte- of koudeopwekking bestaande uit energieopslag met een 
warmtepomp, zonder een additionele piekvoorziening. 
Grondwater bevat van nature opgeloste gassen. Door de hoge statische druk 
in het opslagpakket zijn deze gassen opgelost in het water. Om te voorkomen 
dat de opgeloste gassen in het grondwater vrijkomen (ontgassing) bij het 
oppompen van het water, moet er te allen tijde een bepaalde overdruk in het 
systeem gehandhaafd blijven. Op deze manier wordt verstopping door 
ontgassing (bronnen en componenten) voorkomen. 
Een voorziening voor het leveren van warmte tijdens de koudste dagen van 
het jaar en/of voor het bereiken van hoge temperaturen ten behoeve van 
warmtapwaterbereiding. 

De som van een aantal getallen gedeeld door het aantal getallen. Bij 
n getallen x1 , ... , xn is het rekenkundig gemiddelde te berekenen met behulp 

- 1 '\'0 van x = - L.i= 1 xi 
n 

De temperatuur van het water in het verwarmings- of koelsysteem op het 
moment dat het zijn warmte of koude heeft afgestaan en weer bij de 
technische ruimte komt. 

De standaardafwijking of standaarddeviatie (std) is een maat voor de 
spreiding van een variabele of van een verdeling. De standaardafwijking wordt 
in dezelfde eenheid uitgedrukt als het rekenkundig gemiddelde en kan 

1 

berekend worden met behulp van std = (-
1
- IP=1 (x i - x) 2

)
2 

n-1 

Tegen Stroom Apparaat: een warmtewisselaar waarbij de twee vloeistof- of 
luchtstromen in tegengestelde richting door het apparaat gaan. Hierdoor is de 

warmteoverdracht tussen beide vloeistoffen of luchtstromen hoger. 

De warmtecapaciteit van een stof is de hoeveelheid energie die nodig is om 
een kilo van die stof één graad in temperatuur te laten stijgen. 

Een apparaat waarin warmte kan worden uitgewisseld tussen twee 
vloeistoffen of luchtstromen, zonder dat deze met elkaar worden vermengd 
(zie TSA). 

Status van de opwekkingsinstallatie waarbij het aandeel warmte dat wordt 
geleverd gelijk is aan of groter is dan het aandeel koude verminderd met de 
COP van de warmtepomp( en). -7 Oh ;::: Ok*(COP-1 )/COP 

Warmte- en koudeopwekkingsinstallatie. In dit rapport de installatie van de 
Maastoren, op hoofdlijnen bestaande uit twee warmtepompen, koude- en 

warmteopslag in de bodem en Maaswaterinname. 

Status van de opwekkingsinstallatie waarbij het aandeel warmte dat wordt 
geleverd kleiner is dan het aandeel koude verminderd met de COP van de 

warmtepomp( en). -7 Oh < Ok*(COP-1 )/COP 
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Betekenis 

oppervlak 

jaarlijkse prestatiecoëfficiënt (annual performance factor) 

Koude bron 

Warme bron 

soortelijke warmte lucht bij constant volume (718) 

soortelijke warmte lucht bij constante druk (1 005) 

soortelijke warmte water (4180) 

prestatiecoëfficiënt (coefficient of performance) 

warmtelevering gebouwinstallaties 

diameter 

aantal dagen per maand 

factor 

koudelevering gebouwinstallaties 

lengte 

'Maaswater als energiebron' vector 

massa 

Maaswater 

Maaswater gebouwzijde 

vermogen (power) 

atmosferische druk (1 01.325 Pa) 

verzadigingsdampdruk lucht 

partiële dampdruk lucht 

Hoeveelheid energie, verbruik (quantity of energy) 

warmtestroomdichtheid (flux) 

regeneratie vector 

relatieve luchtvochtigheid 
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Eenheid 
(m2] 

(-] 

[ -] 

[ -] 

[J/kg·K] 

[J/kg·K] 

[J/kg·K] 

[ -] 

[-] 

(m] 

[dagen] 

[-] 

[-] 

[m] 

(0/1] 

(kg] 

[-] 

[ -] 

[MW] 

[Pa] 

[Pa] = [kg·m/s2
] 

[Pa]= [N/m2
] 

[MWh] 

[W/m2] 

[0/1] 

[-] 

seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (seasonal performance factor)[-] 

tijd [s] 

absolute (thermodynamische) temperatuur (273, 15+0) [K] 

warmtewisselaar (tegenstroom apparaat) [ -] 

warmtedoorgangscoefficient [W/m2K]. 

(stroom)snelheid [m/s] 

volume [m3] 

warmtepomp condensor [ -] 

warmtepomp verdamper [ -] 

waterdampgehallte (absolute luchtvochtigheid) [kg/kg] 

machinerendement warmtepomp [-] 

volumestroom [m3/s] 

massastroom (p * V) [kg/s] 

temperatuursverschil [K] 
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Manometrische opvoerhoogte bij ontwerpdebiet 

temperatuur 

dichtheid, soortelijk massa (Pw = dichtheid water) 

weestandfactor leiding 

Betekenis 

lucht (air) 

bron (aquifer) 

buiten( lucht) 

koude/koeling (cooling) 

condensor 

(per) dag( en) 

elektriciteit/elektrisch 

verdamper (evaporator) 

flow (volumestroom) 

warmte/verwarming (heating) 

in 

jaar 

Maas(water) 

(per) maand 

minimaal 

maximaal 

uit (out) 

primair 

pomp 

(stromings)weerstand 

koudemiddel (refrigerant) 

secundair 

seizoen 

thermisch 

(per) uur 

ventilator 

water 

warmtepomp 

(per) jaar (year) 
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[Pa} 

["CJ 
[kg/m3

} 

[-] 
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De mondiale vraag naar energie stijgt. Mogelijke oplossingen voor energie-gerelateerde problemen 

als opwarming van de aarde, voorzieningszekerheid en stijgende energieprijzen worden nationaal en 

internationaal besproken. Als gevolg daarvan zijn nationale en internationale protocollen en 

overeenkomsten opgesteld om (niet-duurzaam) energiegebruik te verminderen. De Nederlandse 

overheid heeft voor het jaar 2020 drie doelen gesteld (Rijksoverheid , 2011 ); 20% vermindering van 

de C02-uitstoot, 2% energiebesparing per jaar en 14% van de gebruikte energie moet duurzaam zijn . 

Om deze ambities te verwezenlijken moeten alle beschikbare duurzame technieken zoveel mogelijk 

worden toegepast (Taskforce WKO, 2009}. In 2010 bestond slechts 3,8% van het energiegebruik in 

Nederland uit hernieuwbare energie (CBS, 201 0}. 

Circa 30% van het fossiele energieverbruik in Nederland wordt gebruikt voor lage temperatuur 

warmte- (< 1 OO"C) en koudevraag, zoals klimaatbeheersing, tapwaterbereiding en agrarische en 

industriële processen. Dit aandeel kan worden beperkt door ondergrondse energieopslag al dan niet 

in combinatie met warmtepompen (Verburg, 201 0}. Ondergrondse energieopslag is in feite niet meer 

dan het gebruik maken van het grondwater voor seizoensopslag van energie. De bufferende werking 

van het grondwater zorgt, samen met de warmtepomp, voor een forse energiebesparing. In grote 

delen van Nederland is warmte-/koudeopslag toegepast (zie Figuur 1.1 ). Het aantal systemen dat 

per jaar gerealiseerd wordt is nog steeds groeiende (zie Figuur 1.2} . 

Het besparingspotentieel van warmte- koudeopslag met warmtepompen voor de utiliteitsbouw in 

Nederland is circa 4 PJ primaire energie per jaar (Menkveld, 2007} . Dit is circa 1% van het totale 

Nederlandse energiegebruik in 2010 van 3.495 PJ (CBS, 201 0} . Om het volledige besparings

potentieel te halen is goed functioneren van het systeem cruciaal. 

f- Figuur 1. 1 Overzicht vergunde 

energieopslagsystemen Nederland 

(Starink, 2011) 

w Figuur 1.2 Aantal energieopslag

systemen in Nederland per jaartal 

(Nieuwenhuize, 2011) 
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De werking van warmte-/koudeopslag in combinatie met warmtepompen (WKO) is als volgt: 

In de zomer wordt koude geleverd met relatief koud grondwater dat wordt opgepompt uit de 

bodemopslag (koude bron). De warmte die hierbij afgevoerd wordt, zorgt voor opwarming van het 

grondwater dat vervolgens wordt opgeslagen in de bodemopslag (warme bron). De grondwater

stroming is zodanig langzaam dat de warmte kan worden behouden. In de winter wordt het water uit 

de warme grondwaterbron weer opgepompt en in combinatie met een warmtepomp gebruikt voor 

verwarming. Het grondwater wordt daarbij weer afgekoeld en opgeslagen in de koude 

grondwaterbron. De warmtepompen leveren de basislast warmte en het brondoublet de basislast 

koude. De resterende warmtevraag kan worden geleverd met CV-ketels of stadswarmte, de 

resterende koudevraag kan worden geleverd door de warmtepomp in te zetten als compressie

koelmachine. De overtollige warmte wordt daarbij opgeslagen in de bodem of geloosd op 

bijvoorbeeld oppervlaktewater. Bij warmte/koudeopslag is het van belang dat er ongeveer evenveel 

thermische energie aan de bodem onttrokken wordt als er wordt toegevoegd. 

Prestatie warmte-/koudeopslag in theorie 

Het theoretisch rendement van warmte-/koudeopslag in combinatie met warmtepompen is in de 

literatuur onderzocht. Het rendement is weergegeven in de seasonal performance factor (SPF). De 

SPF wordt gedefinieerd als de werkelijke hoeveelheid elektrische energie die nodig is om een 

bepaalde hoeveelheid thermische energie te genereren en/of aan een energiedrager te onttrekken 

over een seizoen. Daarbij worden alle werkelijke verliezen en rendementen meegenomen. In 

onderstaande Tabel 1.1 zijn de in de litertuur gevonden SPF's van warmte-/koudeopslag en 

warmtepompen weergegeven. 

Tabel 1. 1: Seasonal performance factor (SPF) - genormaliseerd 

Energie - Opwekker 
Warmte- Warmtepomp en brondoublet 

(winter, 50oC :5 G w,aanv < 55°C) 
Koude - Warmtepomp en brondoublet 

(zomer, Gw.aanv :::: 1 OoG ) 

Bronwarmte/Koude - Brondoublet 

SPF Bron 

3,6 (NEN 7120, 2011) 

6,0 (NEN 7120, 2011) 

12 (NEN 7120, 2011) 

Het opwekkingsrendement van een HR-1 07 gasketel is 97,5% (NEN 7120, 2011 ). Bij een elektrisch 

opwekkingsrendement in 2010 geleverd bij verbruiker van 43% (Bosselaar L. , 2006) is dit te 

vergelijken met een SPF van circa 2,3. Het opwekkingsrendement van een koelmachine is 3,0 (NEN 

71 20, 2011 ). Hieruit blijkt dat het theoretisch rendement van warmtepompen en warmte-koudeopslag 

aanzienlijk beter is dan van een gasketel en koelmachine. Bij warmtelevering kan door warmte

pompen en warmte-koudeopslag een energiebesparing van circa 40% worden behaald. Bij koude

levering is een energiebesparing van 50 tot 75% mogelijk. 

Prestatie warmte-/koudeopslag in praktijk 

In de praktijk blijkt dat de SPF van zowel warmtepomp als brondoubletten aanzienlijk kan verschillen 

van de genormaliseerde waarden (zie Tabel 1.2). 
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Tabel 1.2: Seasonal performance factor (SPF)- praktijkmetingen 

Energie-Opwekker SPF 
Warmte- Warmtepomp en brondoublet 

Koude- Warmtepomp en brondoublet 

Bronwarmte/Koude - Brondoublet 

2,4-5,0 

2,94-4,77 

X3,5 
4,71-7,82 

40-50 
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(SenterNovem, 2006) 

(Nam, 2010) 

(EHPA, 2009) 

(Nam, 2010) 

(Koenders, 2007) 

De SPF bij warmtelevering door de warmtepomp en brondoublet kan fluctueren van 2,4 tot circa 5,0, 

dat is circa -30% tot +40% ten opzichte van de genormaliseerde SPF. De belangrijkste oorzaak van 

deze fluctuatie lijkt de condensortemperatuur van de warmtepomp. Deze heeft namelijk veel invloed 

op COP en daarmee ook op de SPF (EHPA, 2009). De SPF bij koudelevering door de warmtepomp 

en brondoublet kan fluctueren van 4,7 tot circa 7,8, dat is circa -20% tot +30% ten opzichte van de 

genormaliseerde SPF. Wat verder opvalt is de hoge SPF voor brondoubletten van 40 tot 50 

(Koenders, 2007). Dit is circa 4 maal zo hoog dan de genormaliseerde SPF. Ondanks deze positieve 

SPF blijkt uit het onderzoek (Koenders, 2007) dat de brondoubletten niet optimaal functioneren. In 

hoofdlijnen zijn er drie problemen geconstateerd: 

1) Laag temperatuursverschil warme- en koudebron 

Het temperatuursverschil tussen de warme- en de koudebron (t.0Aa) is voor 74 utiliteitsprojecten 

gemeten en uitgezet tegen het ontwerptemperatuursverschil (Koenders, 2009). De gemiddelde 

temperatuur tussen de bronnen ten behoeve van de koudelevering bedroeg circa 8°C in de 

ontwerpfase. In werkelijkheid is dit gemiddeld 4,1 °C. De gemiddelde temperatuur tussen de bronnen 

ten behoeve van de warmtelevering bedroeg circa 8°C in de ontwerpfase. In werkelijkheid is dit 

gemiddeld 4,6°C. 

2) Overschrijding van de ontwerpwaterverplaatsing 

Als gevolg van het te lage temperatuursverschil tussen de bronnen kent 45% van alle meetjaren een 

overschrijding van de ontwerpwaterverplaatsing (Koenders, 2007). Dit heeft een negatieve invloed 

op het energiegebruik van de bronpompen. 

3) Energieonbalans 

De energetische balans geeft het procentuele verschil aan tussen de hoeveelheid warmte en koude 

dat in de bodem wordt geïnjecteerd gedurende een bepaalde periode. Bij een balans van 0% wordt 

evenveel warmte als koude in de bodem geïnjecteerd. Bij een positieve balans (> 0%) is sprake van 

een warmteoverschot in de bodem, en bij een negatieve balans is er sprake van een koudeoverschot 

in de bodem. Het herstellen van de energetische onbalans wordt 'regeneren' genoemd, het 

component waarmee dit gedaan wordt de 'regenerator' genoemd. 

Op projectbasis blijkt het moeilijk een sluitende energiebalans te creëren (Koenders, 2007) . Circa 

80% van de projecten heeft een onbalans van meer dan 1 0% en circa 70% van de projecten heeft 

een onbalans van meer dan 15%. 

Mede door bovengenamende problemen nemen warmte-/koudeopslagprojecten teveel ondergrondse 

ruimte in beslag. Momenteel is slechts 1 ,5% van de ondergrondse ruimte van Amsterdam vergeven 

aan warmte-/koudeopslag, toch zit de ondergrond in verschillende delen van de stad al "op slot" en 
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de systemen die deze ruimte in beslag nemen renderen 40% minder dan de theoretische besparing 

had beloofd (Bioemendal, 2011 ). 

Het toevoegen van een regenerator aan een warmte- /koudeopslagsysteem kan mogelijk 

bovengenoemde problemen oplossen. In onderstaande Tabel1.3 zijn de prestatiecoëfficienten 

(COP) en is het toepassingsgebied van verschillende regeneratoren weergegeven. Het 

toepassingsgebied geeft aan of de regenerator in staat is om warmte, koude of zowel warmte als 

koude te regenereren. In de literatuur zijn van een aantal regeneratoren geen COP's beschikbaar, 

hiervan is een COP berekend met behulp van de Bijlage 1 opgenomen uitgangspunten. 

Tabe/1.3: Prestatiecoëfficiënt en toepassingsgebied regeneratoren 

Regenerator Warmte en/of koude? COP Bron 

Oppervlaktewater Warmte en koude 100 Zie bijlage I 
Droge koeler Warmte en koude 22 (NEN 7120, 2011) 
Natte koeler (gesloten circuit) Koude 30 (NEN 7120, 2011) 
Natte koeler (open circuit) Koude 56 (NEN 7120, 2011) 
Asfaltcollector Warmte (beperkt koude) 100 Zie bijlage I 
Collector dakopbouw (zonnepaneel) Warmte 100 Zie bijlage I 
Collector dakinbouw (Energydak) Warmte 100 Zie bijlage I 
Luchtbehandelingskast Warmte en koude 15 Zie bijlage I 

Uit het overzicht van regeneratoren blijkt dat met name oppervlaktewater erg goed presteert. Het is 

geschikt om zowel warmte als koude te regenereren en heeft in theorie een hoge COP. 

1.2. Probleemstelling 

In theorie levert warmte-/koudeopslag in combinatie met warmtepompen een hoog rendement. In de 

praktijk blijkt warmte-/koudeopslag bij veel projecten niet optimaal te functioneren. De vraag is of het 

toevoegen van oppervlaktewater aan het systeem het rendement verbetert en of het de genoemde 

praktijkproblemen (temperatuursverschil warme- en koudebron, overschrijding van de ontwerpwater

verplaatsing en energieonbalans) kan oplossen. 

Als casus is gekozen voor het warmtepompsysteem van de Maastoren te Rotterdam. Dit warmte

pompsysteem is gebaseerd op een ontwerp van Techniplan Adviseurs waarmee zij de ingenieurs

prijs "De vernufteling" heeft gewonnen. De Maastoren wordt van warmte en koude voorzien door 

warmte-/koudeopslag in combinatie met warmtepompen en Maaswater. Het WKO-systeem is eind 

2009 gerealiseerd en de Maastoren is medio 201 0 in gebruik genomen. 

Bovenstaande leidt tot de volgende probleemstelling: 

• Wat is de meerwaarde van het gebruik van oppervlaktewater (Maaswater) in combinatie met 

bodemopslag en warmtepompen? 

Daarvoor dient antwoord gegeven te worden op de volgende deelvragen: 

1. Wat is het theoretisch en het in de praktijk behaalde energetisch rendement van het WKO

systeem met bodemopslag en Maaswater in de Maastoren? 

2. Hoe verhoudt het theoretische en praktische rendement van het Maastoren WKO-systeem 

zich tot een 'traditioneel' WKO-systeem zonder oppervlaktewater? 
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3. Wat is de vermindering van de grondwaterverplaatsing van het Maastoren WKO-systeem 

(theorie en praktijk) door het gebruik van Maaswater? 

4. Kan het Maaswater het temperatuursverschil tussen de bronnen positief beïnvloeden? 

5. Kan het Maaswater een eventuele brononbalans herstellen? 

6. Hoe kan de regelstrategie van het Maastoren WKO-systeem verder geoptimaliseerd 

worden? 

1.3. Onderzoeksmethodologie en leeswijzer 

In onderstaande Figuur 1.3 is het onderzoeksgebied schematisch weergegeven. 

literatuurstudie- analyseren van bestaande data 

modell eren 

~ _ cànc<?p;~P.P~:vl~kt~wáier~w~p~ ~ 
i re_nden~~nl -grond~:?!~["· 1 

regelslll!tegie oppervl!k~~~térj 

Figuur 1.3 Schematische weergave onderzoeksgebied 

Er is gestart met een analyse van het Maastoren WKO-systeem (hoofdstuk 2). Daarbij zijn de 

ontwerpuitgangspunten van het systeem, de energievraag van het gebouw en de werking van het 

systeem vastgelegd. Per energie-opwekkingscomponent is het theoretisch rendement bepaald en 

zijn de randvoorwaarden beschreven. Vervolgens is voor het WKO-systeem een meetplan 

opgesteld. De metingen hebben plaatsgevonden van maart 2010 tot en met april 2011. Met behulp 

van de meetresultaten zijn de energiestromen in kaart gebracht. 

Vervolgens is het WKO-systeem van de Maastoren gesimuleerd om optimalisatiemogelijkheden te 

kunnen doorrekenen {hoofdstuk 3). Het statische simulatiemodel is gevalideerd met 

handberekeningen en met behulp van de meetresultaten. Vervolgens heeft een optimalisatiestudie 

plaatsgevonden waarmee naast de mogelijkheden van Maaswater ook de 

optimalisatiemogelijkheden van het WKO-systeem zijn onderzocht. Met behulp van een 

variantenstudie is de invloed van de energievraag van het gebouw en het klimaatjaar op het 

simulatieresultaat bepaalt. 

De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om antwoord te geven op de onderzoeksvragen 

{hoofdstuk 4). Op basis van de meet- en simulatieresultaten is het systeemrendement bepaald en 

vergeleken met de in de literatuur gevonden waarden. 

In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met een discussie en de conclusies en aanbevelingen. 
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Systeemanalyse en meetresultaten 

De Maastoren is een 165 meter hoog kantoor

gebouw in Rotterdam. Het gebouw is ontworpen 

door Dam & Partners in samenwerking met Odile 

Decq Benoit Gornette en telt 44 verdiepingen, die 

vooral als kantoorruimte worden gebruikt. Het 

ontwerp omvat onder meer tien etages 

bovengrondse en twee etages ondergrondse 
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Fa ctsheet 
165 meter hoog 
44 \.erdiepingen 

69.000 m2 BVO totaal opperv1ak 
44.000 m2 BVO totaal kantooropperv1ak 
38.000 m2 VVO totaal kantooropperv1ak 

parkeergarage. Deloitte, AKD Prinsen van Wijmen, 

Mabanaft en 0-Park huren ruimte in het pand (OVG, 2009). 

2 ondergrondse parkeerlagen 
1 0 bo\.engrondse parkeerlagen 

637 parkeerplaatsen 

2.1 . Projectlocatie 

De 'Maastoren' is gebouwd aan de Nieuwe Maas op de Kop van Zuid. De locatie van het project is 

met betrekking tot de energievoorziening van groot belang. In de eerste plaats bepaalt de locatie in 

grote mate de beschikbaarheid van algemene voorzieningen zoals stadswarmte, gas, water, en 

elektriciteit. In de tweede plaats bepaalt de ligging van het project of er alternatieve energiebronnen 

beschikbaar zijn. Met betrekking tot dit onderzoek gaat het daarbij om de ligging ten opzichte van de 

Maas en de geschiktheid van de bodem voor energieopslag. 

De Maastoren wordt namelijk verwarmd en gekoeld met een duurzaam systeem waarbij gebruik 

gemaakt wordt van Maaswater en energieopslag in de bodem. Hierdoor wordt de uitstoot van C02 

van het gebouw sterk verlaagd. Voor het ontwerp van dit systeem heeft Techniplan Adviseurs de 

prestigieuze ingenieursprijs De Vernufteling gewonnen. 

2.2. Energievraag en -productie 

Op basis van de voornoemde projectomvang en functieverdeling zijn met behulp van globale 

berekeningen en ervaringskentallen van Techniplan Adviseurs onderstaande benodigde vermogens 

voor verwarming en koeling bepaald (Vlot, 2005). In Figuur 2.1 zijn de geprognosticeerde vermogens 

en verbruiken weergegeven. 

Tabe/2.1 Prognose energievraag Maastoren 

Energievraag Vermogen Verbruik 
Warmte 1.950 kW 1.540 MWh 
Lucht 610 kW 320 MWh 
Lokaal 1.340 kW 1.220 MWh 

Koude 2.750 kW 1.810 MWh 
-Lucht 1.420 kW 390 MWh 
. Lokaal 1.260 kW 1.150 MWh 
-MER/SER 70kW 270 MWh 

Verbruik 
5.600 GJ 
1.200 GJ 
4.400 GJ 

6.500 GJ 
1.400 GJ 
4.100GJ 
1.000 GJ 
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Warmte/koude vraag 
3.000 

2.500 

2.000 

1.500 • MER/SER 

1.000 • • Lokaal 

• • Lucht 
500 

0 
Warmte Koude Warmte Koude 

Vermogen [kW] Verbruik [MWh] 

Figuur 2. 1 Geprognosticeerd verwarmings- en koelvermogen en -verbruik 

In onderstaande Tabel 2.2 is weergegeven hoe de capaciteitsverdeling van het WKO-systeem van 

de Maastoren is. 

Tabel2.2 Capaciteit WKO-systeem 

Energievraag 

Warmtepompen (incl. brondoublet) 
Brondoublet (bij ~eb = 8 K) 

Maaswater 

Warmtepomp (in zomerbedrijf) 

Warmte [kW] 

2.300 

2.3. Geprognosticeerde onbalans WKO-systeem 

Koude [kW] 

1.400 

750 

1.730 

Met behulp van de in Tabel 2.1 berekende energievraag kan een inschatting gemaakt worden van de 

(eventuele) onbalans in de bodem. Daarbij wordt verondersteld dat de warmtepomp in de zomer niet 

ingezet wordt als pieklast koudeopwekkker. Het tekort aan koude in de bron is (bij een 

jaargemiddelde COP van 4 van de warmtepomp) circa 650 MWh: 

COP - 1 4 - 1 
L'!Qb = Qh · COP - Qc = 1.540 · -

4
- - 1.810 =: - 650 MWh (=: - 2.340 Gj) 

Vergelijking 2. 1 Onbalans brondoublet (prognose) 

onbalans brondoublet (negatief is koudetekort) 

verwarmingsverbruik 

koelverbruik 

prestatie coëfficiënt warmtepomp 

Regeneratie (herstellen energieonbalans) 

[MWh] 

[MWh] 

[MWhJ 

H 

Bij het ontwerp van de Maastoren kan het oppervlaktewater (Maaswater) gebruikt worden voor 

regeneratie, mits de capaciteit voldoende is. Het vermogen van de warmte/koudeonttrekking aan de 

Maas is met een volumestroom van 80m3/hen een temperatuursverschil (D.Gw) van 8"C circa 750 

kW: 
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. 80 
P = V 'Pw · Cw • Ll8w = 

3600 
· 1.000 • 4.195 • 8 ::= 7SO.OOOW 

Vergelijking 2.2 Vermogen Maaswaterinname 

p vermogen warmte/koude onttrekking 
V volumestroom 

Pw dichtheid water 

Cw soortelijke warmte water [J/kg·K] 

temperatuursverschil water [KJ 

Dit betekent dat er bij de geprognosticeerde energiegebruiken (Tabel 2.1) circa 870 (650.000/750) 

vollasturen koude uit de Maas per jaar moet worden onttrokken. 

Componenten 

Rendement 

Het rendement van de warmte- en koudeopwekkers is weergegeven in de Coëfficient of performance 

(COP). De prestatiecoëfficiënt is het energetisch rendement van de verschillende componenten dat 

gebruikt wordt voor ontwerpcondities, te berekenen met behulp van Vergelijking 2.3: 

p 
COP = h/c 

Pe 

Vergelijking 2.3: COP (Shiba, 2007} 

COP prestatiecoëfficiënt (energetisch rendement) 

thermische verwarmings- (h) of koelvermogen (c) 

elektrisch vermogen 

[ -] 

[kW] 

[kW] 

In onderstaande Tabel 2.3 zijn de, met behulp van de in Bijlage 111 genoemde uitgangspunten, 

prestatiecoëfficienten van de verschillende componenten weergegeven. 

Tabel 2.3: Prestatiecoëfficiënt componenten 

Opwekker 
Warmtepomp winter (verdamper 14-6°C, condensor 40-55°C) 
Warmtepomp zomer (verdamper 14-6°C, condensor 30-36°C) 
Brondoublet 
Maaswaterinname 

Warmtepompen 

COP Bron 
3,8 (Carrier, 201 0} 
4,1 (Carrier, 201 0} 
47 (Haitjema, 2009} 
94 (Grundfos, 201 0} 

Een belangrijke component in het systeem is de warmtepomp. Om een goede keuze te maken over 

de regelstrategie van een warmtepompsysteem is het van belang om te weten hoe een warmtepomp 

werkt. In deze paragraaf wordt de werking, de rendementsbepaling en de regeling van een warmte

pomp beschreven. 

Werking warmtepomp 

In Figuur 2.2 is schematisch de werking van een warmtepomp aangegeven: Er is een koudemiddel in 

gasvorm aanwezig (1 ). Dit koudemiddel wordt gecomprimeerd met een compressor door het 

toevoeren van asarbeid waardoor de temperatuur en druk van het koudemiddel toenemen; een 
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overhit gas (2). Dit gas gaat door de condensor van de warmtepomp waar het gas onder constante 

temperatuur zijn warmte afgeeft en condenseert. De vloeistof stroomt uit de condensor (3). De 

vloeistof stroomt door een expansieventiel, de temperatuur en druk nemen af (4). Nu stroomt het 

koudemiddel de verdamper in. Hier onttrekt het koudemiddel warmte (uit bijvoorbeeld de warme 

bron) en onder constante temperatuur verdampt het koudemiddeL De hoeveelheid warmte die wordt 

onttrokken is theoretisch gelijk aan het afgegeven vermogen in de condensor minus het geleverde 

vermogen door de compressor. Het gas stroomt de verdamper uit (1) en kan weer naar de 

compressor. 

:-----------------------------
: 
: 
! 
: 

0ev i= 14 ·c i - ' 

0ev_o= 6 •c 
' 

! 
! 
L------........................................................... ~ ............................................................. .. 

0 co_ a= SS •c 

0 co_i = 40 ·c 

Figuur 2.2: Schematische weergave van een warmtepomp (Staveren, 2009) 

Rendement warmtepomp 

De COP (Coefficient Of Performance) geeft aan hoeveel warmte er wordt geproduceerd tegenover 

het toegevoerde elektrische vermogen aan de compressor. 

Als de warmteproductie in de warmtepomp volledig verliesvrij volgens het inwendig omkeerbare 

kringproces van Carnot zou verlopen, dan kan Vergelijking 2.4 worden toegepast. Dit is de 

theoretisch maximaal haalbare COP. 

Qh Tco 
COPwp carnot = Qh _ Qc Tco - Tev 

Vergelijking 2.4:: Carnot rendement warmtepomp (Ouwehand, 2009} 

COPwp _carnot 

oh 
Oe 
Tco 

Tev 

theoretische prestatiecoëfficiënt warmtepomp (Carnot) 

Hoeveelheid thermische verwarmingsenergie 

Hoeveelheid thermische koelenergie 

Absolute temperatuur condensor 

Absolute temperatuur verdamper 

[-] 

[MWh] 

[MWh] 

[KJ 
[KJ 

Bij een condensor-/verdampertemperatuur van 55/6 OC is de theoretisch maximaal haalbare COP: 

328 
COPwP_carnot = 

328 
_ 

279 
= 6,7 
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Wordt er in de wintersituatie gekozen voor een condensortemperatuur van 35 "C in plaats van 55 "C 

(termperatuurverschil groot genoeg om warmte aan gebouw te leveren) dan wordt de theoretisch 

maximaal haalbare COP van de warmtepomp 1 0,6. 

Voor het behalen van een optimaal energetisch rendement van de warmtepomp is het dus belangrijk 

de temperatuursverschillen tussen verdamper en condensor zo klein mogelijk te houden. Bij het 

verlagen van de condensortemperatuur (in winterbedrijf) moet rekening gehouden worden met een 

voldoende lage corresponderende verdampertemperatuur voor het laden van de koude bron (6"C) . 

Om het rendement van de warmtepompen zo goed mogelijk te kunnen simuleren is voor meer 

dan 70 bedrijfsituaties het rendement van de warmtepomp opgevraagd bij de leverancier Carrier. In 

bijlage lil zijn deze gegevens opgenomen. In onderstaande Figuur 2.3.1 is het rendement van de 

warmtepomp bij een vast verdampertemperatuurtraject (6 - 14 "C) weergegeven. 

Carrier 30HXC285- Verdamper: 6- 14•c 

- 6,00 

s.co 

""'" 
""" 

/ 45 - 35 ' ( 

/ so . ... c ~ ~ 

/,

' 55-45 ' ( ~/ 
........... 57- 47'( .. ~ 

"'" ~ "" 

100" .... 

Carrier 30HXC285- Verdamper: 6- 14•c 

""" ,.,. 

/ ... B lS'C 

/ 40- JO"C 

/ 45- J S'C 

// so-4o ·c 1 ~r> 
.. . 55-45'( ~/ 

<10% JO'K "" ...... ,/ : 7-47 '( .i' 
""' 

Figuur 2.3. 1: COP warmtepomp( en) Figuur 2.3.2 Machinerendement warmtepomp( en) 

Naast het temperatuursverschil tussen de verdamper en de condensor is het rendement verder 

afhankelijk van de bedrijfstand van de warmtepomp. Hierbij geldt: hoe hoger de bedrijfsstand hoe 

hoger het rendement. Om dit goed te kunnen visualiseren is het machinerendenment berekend 

(Vergelijking 2.5). Hierbij wordt het Carnot rendement berekend met een intern temerpatuurverschil 

tussen het koelmedium de condensor of verdamper van 4 K (Löhr, 201 0). Het machinerendement 

van de Maastoren warmtepompen is weergegeven in Figuur 2.3.2. 

COPwp 
'l'lwp = COP 

WP_Carnot 

PwP_h 
PwP_e 

(Tco + 4) - (Tev - 4) 

Vergelijking 2.5 Machinerendement warmtepomp 

Symbool Betekenis 

COP prestatiecoëfficiënt (coefficient of performance) 

P vermogen (power) 

T absolute (thermodynamische) temperatuur (273 , 15+8) 

'rJWP 

Caroot 

co 

e 

machinerendement warmtepomp 

Carnot rendement 

condensor 

elektriciteit/elektrisch 

Eenheid 

[ -] 
[MW] 

[KJ 
[ -] 
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verdamper (evaporator) 

warmte/verwarming 

Regeling warmtepomp (extern) 

TU[e_ 
H2. SYSTEEMANALYSE EN MEETRESULTATEN 

29juni2011 

De temperatuur van het WKO-systeemwater dat door de verdamper en condensor komt is te regelen 

door de volumestroom te variëren. 

De volumestroom water over de verdamper en condensor is op twee manieren te regelen: 

• een bypass met terugregeling door middel van een drieweg klep; 

• een toerengeregelde pomp. 

In de Maastoren is ervoor gekozen om de volumestroom water over de verdamper te regelen met 

een toerengeregelde pomp en de volumestroom water over de condensor met een bypass. Veel 

warmtepompleveranciers staan het toepassen van een toerengeregelde pomp niet toe. De 

installateur Roedenburg heeft voor het project Maastoren van Carrier toestemming gekregen om 

condensorzijdig een toerengeregelde pomp toe te passen. 

In Figuur 2.4 is het verschil in de werking weergegeven. In hetlinkerschema is een vaste pomp voor 

de verdamper opgenomen. De volumestroom over de verdamper is dus altijd gelijk. Rechts is een 

toerengeregelde pomp opgenomen die door middel van de volumestroom over de condensor de 

uitstroomtemperatuur regelt. 

Toevoer 

V 

-----------· Retour 

c 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
~-----------

Toevoer 

Retour 

Figuur 2.4: Links de verdamper met bypass rechts de condensor met een toerengeregelde pomp 

De verwachting hierdoor is dat het energieverbruik van de verdamperzijdige transportpomp (niet 

toerengeregeld) aanzienlijk hoger is dan het energieverbruik van de condensorzijdige transportpomp 

(weltoerengeregeld) . 

Brondoublet 

Door IF Technoly te Arnhem is het grondwatersysteem ten behoeve van de energieopslag uitgewerkt 

(Starink, 2005). Er zijn twee bronnen gerealiseerd, een koude (K) en een warme bron (W). Beide 

bronnen zijn op gemeentegrond geprojecteerd (zie Figuur 2.5). 
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De koude bron is geplaatst in gemeentegrond aan het Ernest Groosmanplein op een afstand van 

ongeveer 100 meter van de Maas toren. Dit plein is gelegen tussen een bestaand gebouw en een 

nog te realiseren gebouw. De warme bron is vlak naast de Maastoren op gemeentegrond aan de 

noordwest zijde van het gebouw gepositioneerd. De specificaties van het brondoublet zijn 

opgenomen in Bijlage 111. 

De meeste provincies hebben een energetische balans als voorschrift in de vergunning Grondwater

wet opgenomen. De provincie Zuid-Holland heeft voor de Maastoren geen energetische balans 

geëist, wel dient deze geregistreerd en per jaar aan de provincie verstrekt te worden (Provincie Zuid

Holland, 2006). De verwachting is dat bij een energetische onbalans van meer dan 10% á 15% de 

provincie een verzoek zal doen om dit te herstellen. 

Maaswaterinname 

Om de meerwaarde van Maaswater in het Maastoren WKO-systeem te kunnen bepalen is het 

noodzakelijk dat het temperatuurverloop van het Maaswater nauwkeurig in beeld wordt gebracht. 

Naast het temperatuurverloop in het maaswater is ook de lozingstemperatuur in verband met de Wet 

Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) van belang. 

Maaswater temperatuur 

De belangrijkste fysische gegevens van het Nederlandse oppervlaktewater, waaronder de 

temperatuur, worden verzameld en beheerd door Rijkswaterstaat (RWS, 201 0). Bij de service desk 

van RWS zijn de watertemperaturen van de Maas ter hoogte van de Brienenoordbrug opgevraagd 

(RWS-Servicedesk, 2000-201 0). Onderstaande Figuur 2.6 is een plattegrond met de locatie van de 

temperatuurmeting ten opzichte van de Maastoren . 
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!Thenno· 

meter 

De watertemperaturen van de Maas zijn vergeleken met de buitenluchttemperaturen van Rotterdam 

(KNMI, 2000-201 0). In Figuur 2.7 is het gemiddelde temperatuurverloop weergegeven van 2000 tot 

en met 2010. 

Gemiddeld temperatuurverloop 2000-2010 

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

....... Gemiddelde Maaswatertemperatuur (RWS) - Etmaalgemiddelde buitentemperatuur in •c (KNMI) 

..,.. Gemiddelde minimale buitenluchttemperatuur {KNMI) -+-Gemiddelde maximale buitenluchttemperatuur {KNMI) 

Figuur 2. 7: Temperatuurverloop buitenlucht en Maaswater 

Lozingstemperatuur en regelgeving 

De lozingstemperatuur moet in verband met het reguleren van de thermische verontreiniging van het 

Nederlandse oppervlaktewater voldoen aan wetgeving van de Rijkswaterstaat. In het ontwerptracject 

van Maastoren is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) van toepassing. 

De afgegeven vergunningWvovoor de Maastoren (RWS, 2006) geeft de volgende voorschriften : 
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Het thermische verontreinigde koelwater mag slechts worden geloosd als de navolgende 

grenswaarden niet worden overschreden: 

Tabe/2.4: Voorschriften Wvolozing koelwater in Maas 

WKO (lozingspunt 1) Grenswaarden 
Warmtevracht 1 ,5 MW 
Debiet per uur 60 m3/h 
Temperatuursverschil (~8) 21 oe 

Debiet per jaar 100.000 m3/jaar 

De consequentie voor het WKO-systeem van de genoemde begrenzingen in het gebruik van 

oppervlaktewater is afhankelijk van de bedrijfssituatie van het WKO-systeem. Er worden twee 

bedrijfssituaties onderscheiden: 

1. Oppervlaktewater als warmte-/koudebron 

Oe consequenties van de Wvo bij het gebruik van oppervlaktewater als warmte-/koudebron zijn 

beperkt. Het maximale condensorvermogen van de warmtepompen is circa 2.300 kW, dit is 700 kW 

boven de maximale warmtevracht uit de Wvo. Echter gezien de maximale koudevraag van het 

gebouw zal er nooit meer dan 1.350 kW aan warmte geloosd kunnen worden op de Maas in pieklast 

zomerbedrijf. Dit is onder 150 kW onder de maximale warmtevracht Het maximale debiet per jaar 

van 100.000 m3 geeft met maximaal 60 m3/h circa 1.670 vollasturen Maaswaterinname. 

2. Regeneratie 

Regeneratie, bedoeld voor het herstellen van de bodembalans, zal of in de winter of in de zomer 

plaatsvinden. Bij een tekort aan koude in het brondoublet zal met behulp van het koude Maaswater 

in de winter het grondwater worden afgekoeld . Hiermee wordt het Maaswater opgewarmd, echter 

omdat dit plaats vindt met een temperatuursverschil van circa 8oe en een maximaal debiet van 

60 á 80 m3/h zal de maximale warmtevracht niet worden bereikt. In onderstaande Tabel 2.5 zijn de 

consequenties voor de Wvo-vergunning van de Maastoren voor de verschillende bedrijfssituaties 

weergegeven. 

Tabe/2.5: Consequenties Wvo-vergunning op WKO-systeem (RWS-Servicedesk, 2000-2010) 

Bedrijfssituatie WKO-systeem Periode Mogelijk Aantal uur Percentage 

Oppervlaktewater als warmtebron 
Oppervlaktewater als koudebron (direct) 
Oppervlaktewater als koudebron (indirect) 
Regeneratie warmte 
Regeneratie koude 

winter 
zomer 
zomer 
zomer 
winter 

vanaf 0w (per jaar) 
2:10oe 
~ goe 

~32oe 

z1re 
~ 6oe 

5.444 

3.001 
8.760 
3.269 

1.902 

62% 
34% 

100% 
37% 

22% 

Bij warmteregeneratie is als uitgangspunt gehanteerd dat de Maaswatertemperatuur hoger moet zijn 

dan 17 oe (Gm ~ 17 oe). Hiermee kan de warmebron met circa 16 oe geladen worden (1 oe 
temperatuursverlies over de warmtewisselaar) en een half jaar later met circa 15 oe uit de bodem 

onttrokken worden (gemiddeld 1 oe temperatuurverlies in de bodem). Bij het onttrekken van water uit 

de warmte bron is er weer 1 oe temperatuurverlies over de warmtewisselaar zodat het water 

uiteindelijk met 14 oe de verdamper van de warmtepomp bereikt. Dit is precies voldoende om de 

warmtepompverdamper met een temperatuursverschil van 8 oe te laten werken (14- 6 oe). 
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In deze paragraaf worden de, in het WKO-systeem, toegepaste pompen omschreven. Er wordt 

gestart met een samenvatting van de uitgevoerde literatuurstudie naar het energiegebruik van 

pompen. In bijlage VIl is de complete literatuurstudie opgenomen. 

Een pomp wordt gebruikt om een vloeistof te transporteren of onder druk te brengen. Het 

drukverschil dat de pomp kan leveren wordt opvoerdruk genoemd. De pompen in de verwarmings

en koelinstallatie van de Maastoren zijn opgesteld in een gesloten systeem. Daarom zullen er geen 

geodetische en statische drukverschillen zijn. De benodigde manometrische opvoerdruk wordt dan 

bepaald door de weerstand in de leidingen en de drukverliezen in de pomp (Ouwehand, 2005). 

Het water in een leidingsysteem ondervindt een drukval als gevolg van stromingswrijving. Wanneer 

appendages in het leidingsysteem onveranderd blijven kan de drukval in een leidingsysteem worden 

berekend met Vergelijking 2.6 (Knol! , 2002). 

l 1 2 • 2 
PR = - · À · - · p · v = constante · (V) D 2 
Vergelijking 2.6: Stromingsweerstand leiding 

Symbool Betekenis 

PR stromingsweerstand 

I lengte leidingstuk 

D diameter 

p dichtheid, soortelijke massa 

V stroomsnelheid 

À weestandfactor leiding 

v volumestroom 

constante constante 

Eenheid 

[N/m2
] 

[m] 

[m] 
[kg/m3

] 

[m/s] 

[-] 

[m3/s] 

[kg/m7
] 

Door bovenstaande leidingkarakteristiek in de pompkarakteristiek1 te tekenen wordt het werkpunt 

van de pomp verkregen. Met behulp van de pompkarakteristiek en de pompwerkpunten kan per 

toerental van de pomp het elektrisch vermogen bepaald worden. 

In Tabel 2-6 wordt een opsomming gegeven van de, in de Maastoren, opgestelde transportpompen. 

Het elektrisch opgenomen vermogen van de pompen is te benaderen met behulp van de 

pompkarakteristiek van de leverancier, de frequentie en het debiet uit het gebouwbeheersysteem 

(GBS) en de leidingkarakteristiek. In Bijlage VIl wordt dit per pomptype beschreven, in paragraaf 

3.2.3 is het resultaat weergegeven. 

1 De pompkarakteristiek wordt aangeleverd door de fabrikant van de pomp en geeft het verband tussen de 

manometrische opvoerdruk en de volumestroom bij een gegeven toerental van de pomp. 
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Tabe/2-6: Ontwerpuitgangspunten pompen (Grundfos, 2010}/ (Roodenburg, Principeschema, 2009) 

Nr Stuks Pomp type Max debiet V Max vermogen 
[m3/h) Pmax [kW] 

2x 
Grundfos TPE 100-70/4 50 Hz 

65 1,65 
Circuit WP condensor 

2 2x 
Grundfos TP 125-110/4 50 Hz 
Circuit WP verdamper GKW 

110 4,0 

3 2x 
Grundfos TPE 80-240/2 50 Hz 

56 5,2 
Transport CV gebouw 

4 2x 
Grundfos TPE 125-360/4 50 Hz 
Transport GKW gebouw 

210 24 

Melotte 2F23t TPDR20 

5 2x Koude bron 80 16 
2x Warmte bron 

6 2x 
Grundfos TPE 125-110/4 50Hz 

105 4,1 
Laadpomp bodemopslag 

7 2x 
Grundfos TP E 80-180/2 50 Hz 

63 3,2 
TSA maaswater gebouwzijde 

8 2x 
Grundfos CRNE 64-1-1 

55 4,1 
Inname maaswater 

In onderstaande Figuur 2.8 zijn de opgestelde pompen schematisch weergegeven. 

.. .. 
Warmtepomp Watmtepomp 

2 x 44 m3/h 2 x 75 m3/h 
0 - 1.9 kW 0 - 0.8 kW .. ~ 

Maas Doublet 

2 x 40 m3/h 2 x 75 m3/h 
0-0.7kW 0-15.0kW 

Figuur 2.8: Schematische weergave pompen 

2 x 35 m3/h 
0-1 .9 kW 

Toeren-
geregeld 

.;' 

.;' 

.;' 

.;' 

.;' 

.;' 
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De tegenstroom platenwarmtewisselaar (TSA) van de bronnen is in verband met redundantie dubbel 

uitgevoerd. Hierdoor staan er twee indentieke TSA's geschikt voor 1 00% van het bronvermogen. In 

Bijlage lil zijn de specificaties van de TSA opgenomen. Verder zijn in Bijlage lil de specificaties van 

de overige systeemcomponenten beschreven. Deze specificaties worden gebruikt bij de modellering 

van het systeem en de validatie van het simulatiemodel. 

2.5. Regeling 

Figuur 2.9 en Figuur 2.10 is een schematische weergave van de werking van het WKO-systeem. 

Figuur 2.9 Schematisch overzicht duurzame warmteopwekking (wintersituatie) 

Figuur 2.10 Schematisch overzicht duurzame koudeopwekking (zomersituatie) 

In het WKO-systeem zijn op hoofdlijnen drie bedrijfsituaties te onderscheiden; uit, winterbedrijf en 

zomerbed rijf. Het systeem staat uit als er geen energievraag in het gebouw is. In winterbedrijf wordt 
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er bronwater van de warme- naar de koudebron getransporteerd, bij een Maaswatertemperatuur van 

boven de 15 "C is het Maaswater warm genoeg om de warmtepomp met een 118 van 8 "C van 

warmte te voorzien. In zomderbedrijf wordt er bronwater van de koude- naar de warmebron 

getransporteerd, bij een Maaswatertemperatuur van onder de 9"C is het Maaswater koud genoeg 

om het gebouw van 10 "C van koude te voorzien. 

Omdat in de praktijk de Maastoren altijd energievraag heeft staat het warmte-/koudeopslagsysteem 

nooit uit. Winter- en zomerbedrijf kunnen als volgt worden gedefinieerd: 

Winterbedrijf 

Status van de opwekkingsinstallatie waarbij het aandeel warmte dat wordt geleverd gelijk is aan of 

groter is dan het aandeel koude verminderd met de COP van de warmtepomp( en). 

Formule: Oh~ Ok*(COP-1 )/COP 

Zomerbedrijf 

Status van de opwekkingsinstallatie waarbij het aandeel warmte dat wordt geleverd kleiner is dan het 

aandeel koude verminderd met de COP van de warmtepomp( en). 

Formule: Oh< Ok*(COP-1 )/COP 

Het is wenselijk om de twee belangrijkste opwekkers - bronnen en warmtepomp - zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. Daarnaast moet het Maaswater op een efficiënte manier ingepast worden. Om 

dat goed te kunnen doen zijn hieronder de belangrijkste specifieke kenmerken van deze deel

systemen beschouwd: 

Bronnensysteem 

• levert een hoeveelheid water van een gegeven, in het seizoen variërende, temperatuur; 

• de opgeslagen hoeveelheid energie (water) is eindig, daarom is het zaak dit medium efficiënt te 

gebruiken, wat neerkomt op een maximale 118; 

• redelijk goed traploos regelbaar, maar tussen 0% en ca. 1 0% is het niet regelbaar; 

• heeft een hoger rendement dan de warmtepomp, dus deze moet als eerste worden ingezet; 

• het bronnensysteem is de basis voor de warmtelevering met de warmtepomp; 

• bij koudelevering kan het bronsysteem zelfstandig functioneren. 

Warmtepomp 

• produceert een vaste, instelbare temperatuur; 

• produceer altijd tegelijkertijd zowel warmte als koude, in een (redelijk) vaste verhouding; 

• wordt minder efficiënt door een groot verschil tussen de 'uiterste' temperaturen (uittrede-

temperatuur van condensor en verdamper); 

• wordt minder efficiënt in (lage) deellastsituaties; 

• is niet traploos regelbaar, maar in 8 (gelijke) schakeltrappen; 

• voor warmtelevering is altijd de combinatie met het bronnen- of Maaswatersysteem nodig; 

• voor koudelevering zorgt de warmtepomp alleen voor pieklastkoeling (en noodkoeling). 

Maaswatersysteem 

• levert een hoeveelheid water van een sterk seizoensafhankelijk temperatuur, per dag is de 

temperatuurfluctuatie minimaal; 

• redelijk goed traploos regelbaar, maar tussen 0% en ca. 1 0% is het niet regelbaar; 
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• heeft een hoger rendement dan het bronnensysteem, dus deze moet als eerste worden ingezet; 

• slaat geen energie op, de retourtemperatuur vanuit het gebouw of van de warmtepomp wordt 

'geloosd' op de Maas; 

• de diepte van het Maaswaterinnamepunt tussen de 2,5 en de 6,5 meter is van weinig invloed op 

de temperatuur, en daarmee op de werking van de warmtepomp; 

• de temperatuur die het Maaswater gedurende koude winters bereikt, circa 1-9°C, is te laag om 

als warmtebron voor de warmtepomp te dienen; 

• het temperatuurverloop van het maaswater is zodanig dat directe koeling, zonder tussenkomst 

van de warmtepomp, tussen april en oktober niet mogelijk is. 

Bij de warmtelevering moet het bronnen- of Maaswatersysteem zorgen voor aanvoer van warmte 

naar de warmtepomp, deze staan dan met elkaar in serie. 

Voor de koudelevering is dat anders: zowel de warmtepomp, de bronnen als het Maaswater kunnen 

koude leveren, en kunnen dus in principe in serie of parallel met elkaar worden geschakeld. 

Regeneratie - koude laden 

Regeneratie, bedoeld voor het herstellen van de bodembalans, zal of in de winter of in de zomer 

plaatsvinden. Bij een tekort aan koude in het brondoublet zal met behulp van het koude Maaswater 

in de winter het grondwater worden afgekoeld. Hiermee wordt het Maaswater opgewarmd. Om hier 

maximaal van te kunnen profiteren is in het Maastoren WKO-systeem bij de inpassing van de 

regeneratie gekozen voor een omschakelbare parallel of serieschakeling . Of anders gezegd: De 

regeneratie kan worden ingezet als ; 

• voorkoeling; Maaswatertemperatuur is tussen de 7 en de 100C 

(Maaswatersysteem in serie met de warmtepomp, die koelt na) 

• parallelkoeling; Maaswatertemperatuur is circa 60C 

(Maaswatersysteem parallel met de warmtepomp die ook koude produceert) 

• nakoeling; Maaswatertemperatuur is 50C of lager 

(Maaswatersysteem in serie met de warmtepomp, die hoeft dan niet zo diep te koelen). 

Regeneratie - warmte laden 

Bij een tekort aan warmte in het brondoublet zal met behulp van het warme Maaswater in de zomer 

het grondwater worden opgewarmd. Hiermee wordt het Maaswater afgekoeld . Bij warmteladen kan 

de regeneratie alleen worden ingezet als naverwarming als de Maaswatertemperatuur warmer is dan 

170C. 

Met bovengenoemde 'regeneratie-regeling' is het in theorie mogelijk de brononbalans te herstellen 

en daarbij het temperatuursverschil (~0) tussen de warme- en koudebron te verhogen. 

2.6. Meetresultaten 

Om de energiestromen van het WKO-systeem van de Maastoren inzichtelijk te maken is een 

meetplan opgesteld (zie Bijlage VI) . In deze paragraaf zijn de daaruitvolgende meetresulaten 

beschreven. Naast het energieverbruik van het gebouw, de energieproductie en het rendement van 

de WKO-installatie is ook specifiek naar het Maaswaterinnamepunt gekeken. 
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De WKO-installatie is in november 2009 in gebruik genomen. Vanaf dat moment heeft de installatie 

bouwwarmte aan het gebouw geleverd. Halverwege januari 2010 zijn de eerste gebouwgebruikers 

de Maastoren ingetrokken en in april en mei 2010 is een groot deel van het gebouw in gebruik 

genomen. De officiële opening van de Maastoren was eind mei 2010. 

In onderstaande Figuur 2.11 is het warmte- en koudeverbruik van de Maastoren van de laatste twee 

maanden van het jaar 2009 en van het hele jaar 2010 weergegeven. 

Warmte- I koudeverbruik 
{2009) 

~ -~~~~ 
1 500 +----------------------------------
1000 +------------------------

50~ t::=:==•••L:: 
Warmteverbruik (MWhj Koudeverbruik (MWhj 

3.000 

2.500 

2.000 

1 .500 

1.000 

500 

0 

Warmte- I ·koudeverbruik {2010) 

Inschatting Werkelijk Inschatting Werkelijk 

Warmteverbruik (MWh) Koudeverbruik (MWh) 

Figuur 2. 11 : Warmte- koudeverbruik Maastoren 2009 en 2010 

Wat opvalt, is het hoge warmteverbruik van bijna 2.650 MWh, dit terwijl er circa 1.500 MWh 

geprognosticeerd was (zie paragraaf 2.2). Dit is enerzijds te verklaren door de koude winter begin en 

eind 2010 anderzijds door het droogstoken van het beton dat net na de bouwperiode nog veel vocht 

bevatte. Verder was er vooral in de eerste maanden van 2010 een lage bezettingsgraad in het 

gebouw (dus weinig warmteproductie). Hierdoor is er meer verwarmd. 

Het koudeverbruik komt goed overeen met de prognose, dit ondanks de lagere bezettingsgraad. De 

verwachting is dat dit te maken heeft met de (relatief hoge) koudevraag 's nachts. Dit is waarschijnlijk 

de serverkoeling die een continue koudevraag heeft. Het WKO-systeem kan daar moeilijk mee 

omgaan omdat het minimale 

koelvermogen van de WKO

installatie aanzienlijk hoger is dat de 

koudevraag van de serverkoeling. 

Het minimale koelvermogen van het 

WKO-systeem varieert van 1 00 kW 

(warmtepomp) tot 280 kW 

(brondoublet) terwijl de koudevraag 

van de serverkoeling circa 20 kW is. 

Dit resulteert in veel aan/uit-

schakelingen van het systeem en 

een hoger koudeverbruik 

In Figuur 2.12 is de warmte

/koudeproductie van de WKO

installatie in 2010 weergegeven. Te 

zien is dat de warmtepompen veel 

--

951 MWh 

WKO-installatle 

2.776 MWh · 5,4% 1 
I 

~ 
! 

I Warmtepomp 
I 

2.014 MWh I 
I 

-3,4% 1 

i 
~~ ~ ~ ! 

k 1.263 MWh 
w ·1.263 MWh 

Gebouw 

Figuur 2. 12: Warmte- koudeproductie WKO-installatie (2010) 
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warmte hebben geleverd en daarmee ook veel koude geproduceerd hebben. Verder is te zien dat de 

Maas 951 MWh aan koude 'geproduceerd' heeft. Deze koude is opgeslagen in de koude bron en kan 

de komende jaren gebruikt worden voor levering van bronkoeling aan de Maastoren. 

De energiemeters rond de warmtepompen, bronnen en Maaswaterinname hebben een hoger 

energiegebruik geregistreerd dan de hoofd-energiemeters waarop de warmte en koudecomsumptie 

van het gebouw afgerekend wordt. In Figuur 2.12 is dit aangegeven als een tweetal percentages 

(-5,4% voor warmte en -3,5% voor koude). Enerzijds is dit te verklaren door het distributieverlies van 

de opwekking naar de energiemeters, anderzijds zal het voor een deel een meetafwijking van de 

energiemeters zijn. 

In onderstaande Figuur 2.13 is de warmte- en koude-inhoud van het brondoublet weergegeven. Te 

zien is dat de koude bron met circa 1.600 MWh halverwege de winter al voldoende geladen is om 

een zomer lang koude te leveren. De warme bron is naar verwachting aan het eind van de winter zo 

goed als leeg en zal de komende zomer geladen moeten worden met warmte . 

Brondoublet (eind 2009) Brondoublet (eind 2010) 

2.000MWh 

1.500 MWh 

1.000 MWh 

SOOMWh 

OMWh 

warme bron koude bron warme bron koude bron 

Figuur 2.13: Energie-inhoud2 brondoublet (eind 2009 en eind 2010) 

Het in de winter onttrekken van extra koude uit de Maas om dit vervolgens op te slaan in de koude 

bron lijkt voorlopig niet meer nodig. Eerder kan overwogen worden om extra warmte in de zomer op 

te slaan . Echter gezien de hoge grondwatertemperatuur van 15"C is het extra opslaan van warmte 

(van 16"C á 17"C) niet zinvol omdat dit nauwelijks een verhoging van de grondwatertemperatuur 

opleverd. 

Rendement 

Het rendement van de warmte-/koude opwekking over het jaar 2010 is berékend met behulp van 

Vergelijking 2.3 en weergegeven in onderstaande Tabel 2.7. De SPF van de warmtepomp bij 

warmtelevering is met 3,7 iets hoger dan de genormaliseerde SPF van 3,6. De SPF voor 

koudelevering is met 8,6 lager dan verwacht, dat is vooral te verklaren doordat het energiegebruik 

van alle pompen is meegerekend (inclusief distributiepompen) . 

2 Bij de weergave van de energie-inhoud van de bronnen is geen rekening gehouden met energieverlies in de 

bodem (gerekend met opslagrendement bronnen van 1 00%) 
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Tabe/2.7 SPF en APF van 2010 

Opwekker COP 

Warmte- Warmtepomp 3,8 
Koude3 -Warmtepomp 4,1 
Koude - Brondoublet 47 
Koude- Maaswaterinname 94 

Totaal WKO-systeem 

Maaswaterinname 

} 
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SPF APF 
3,7 } 4,7 
8 ,6 

4,7 

In paragraaf 2.4.4 zijn de randvoorwaarden uit de vergunning bij het gebruik van Maaswater 

beschreven. Hieruit blijkt dat er maximaal 60 m3/h thermisch verontreinigd koelwater mag worden 

geloosd. Bij het invangen van koude de afgelopen winter is er steeds 80 m3/h koelwater geloosd. Het 

lijkt erop dat hiermee de vergunning overschreden wordt. 

Verder is er van januari t/m maart 148.000 m3 Maaswater onttrokken. In de vergunning is een 

maximum opgegeven van 100.000 m3/jaar. Ook hiervoor lijkt het erop dat de vergunning 

overschreden is (met circa 50.000 m\ 

In een tweetal perioden is de temperatuur van het Maaswater in de Maastoren gemeten. Deze 

meetresultaten zijn in onderstaande Figuur 2.14 vergeleken met de Maaswatertemperaturen nabij de 

Van Brienenoordbrug (RWS-Servicedesk, 2000-201 0) . 

j:-

Maaswatermetingen 
1-r..,-------;2,..-:5 n;:::ov:O.:em=.ber- 20 december 2010 

Maaswatermetingen 
16 maart- 19 maart 2010 

: ~~-~-~------------------------
E "'J_' 
•·r--~~~-------------
s ""'.o. t •1-----'f!l ... ---

1. ' ' x~-· -

•h-~---------~----,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,, 
- mj .... _...,. ---~"'~ _'-'-..,..,_~ --··~ -· ....... ~~ --~---""'' 

Figuur 2.14: Meetresultaten Maaswaterinname Maastoren en Brienenoordbrug (RWS-Servicedesk, 
2000-2010) 

Te zien is dat er in de Maastoren constant een hogere Maaswatertemperatuur gemeten wordt van 

circa 0,5 tot 1 "C dan nabij de Van Brienenoordbrug. Mogelijk heeft dit te maken met de diepte van 

het innamepunt In 2010 fluctueerde de Maaswaterstand van circa 1 meter onder N.A.P. tot 2 meter 

boven N.A.P (zie Figuur 2.15). Het Maaswater wordt in de Maastoren onder het laagste waterniveau 

ingenomen , dat is circa 1 ,5 m. onder N.A.P. De metingen bij de Van Brienenoordbrug zijn op 2,5 en 

6,5 meter onder N.A.P. Dat het Maaswater nabij het innamepunt van de Maastoren warmer is kan te 

3 Bij de berekening van de SPF van koudelevering is het energiegebruik van alle (distributie)pompen en 

regeltechniek meegenomen omdat dit op dezelfde elektriciteitsmeter aangesloten is. In werkelijkheid zal deze 

aanzienlijk hoger zijn. 
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verklaren zijn omdat warm water opstijgt en zonnewarmte vooral in de bovenste waterlaag terecht 

komt. Anderzijds kan het ook komen door eventuele warmtelozingen van elektriciteitscentrales of de 

ligging van het innamepunt 

Waterhoogte Maas te Rotterdam 
250,---------------------------------------------------------------------

200~--~~--~----------------------------------+---------,_--,--------

I 150 ~-+~,~~~•~-+~r----tt----.r-tt,_--~----~~.-~~~~~rowr~t~~ 
Q. 
<( 

"' 100 

50 

i 
~ .. 
~ -50 

-100 +-~~----------------------------------------------------------------

-150 -'------------ ------------- -------------- --- ---------- - - ------

1·1·2010 1·2-2010 1-3-2010 1-4-2010 1·5-2010 1·6-2010 1-7·2010 1-8-2010 1-9-2010 1-10-2010 1·11-2010 1-12-2010 

- Waterhoogte Maas te Rotterdam 

Figuur 2.15: Waterhoogte Maas te Rotterdam (RWS, 2010) 

Vanwege de hogere Maaswatertemperatuur nabij het innamepunt van de Maastoren ten opzichte 

van de meetwaarden (RWS-Servicedesk, 2000-201 0) is in de simulatie gerekend met een constante 

verhoging van 0,5"C, het hele jaar door. 

T emperatuursverschil toevoer en retour opwekkers en afnemers 

In het simulatiemodel worden de volumestromen in het WKO-systeem gesimuleerd om het 

energiegebruik van de (transport)pompen te bepalen. De volumestroom is afhankelijk van het 

vermogen en het temperatuursverschil (118) tussen de toevoer en retour. Om de simulatieresultaten 

goed te kunnen vergelijken met de meetwaarden is het van belang dat de volumestromen gelijk zijn. 

Hiervoor zijn in onderstaande Tabel 2.8 vergelijkingen opgenomen waarmee de 118 per maand 

berekend kan worden. Bij de warme en koude bron en het Maaswater is gebruik gemaakt van de 

maandtotalen uit het GBS die jaarlijks verstrekt moeten worden aan de provincie (vergunningseis). 
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Tabe/2.8 Vergelijkingen ~e opwekkers en afnemers 

Onderdeel Bepaling ~0 per maand 

CV Warmtelevering gebouwinstallaties 

GKW Koudelevering gebouwinstallaties 

A Oh Warme bron 

AOc Koude bron 

WPco Warmtepomp condensor 

WPev Warmtepomp verdamper 

L max(O, (CV,- CV"))· max(O, CV1 ) 

il8cv = L CVr 

L max(O, (GKW;- GKW0 )) • max(O, GKW1 ) 

il8cKw = L GKWr 

QAQh • Pw ' 3.600 
il8AQh = V 

AQh ' Cw 

QAQc • Pw · 3.600 
il8 AQc = --'-'-'-.:!.:v:-:---

AQc 'Cw 

L max(O,(WPco0 - WPco;)) · max(O, WPco1 ) 
il8wPco = "' 

Lo WPco1 
L max(O, (WPev0 - WPev,)) · max(O, WPev1 ) 

il8wPev = L WPevr 

L(TSA0 - TSA;) · AQ1 
TSA Gebouwzijde bron TSA bij koudeladen il8rsA = L AQr 

MA Maaswater 
QMA · Pw ' 3.600 Ll8MA = --=..:..;~.:...c.:. __ _ 

MAG Maaswater gebouwzijde 
VMA ' Cw 

ll8MAG = Ll8MA 

Symbool 

~e 

Q 

V 

c 
p 

Subscript 

co 

ev 

m 

ma x 

min 

0 

reg 

w 

WP 

Betekenis 

temperatuursverschil 

hoeveelheid energie, verbruik (quantity of energy) 

volume 

soortelijke warmte (water 4180) 

dichtheid , soortelijk massa (water 1 000) 

Betekenis 

condensor 

verdamper 

flow (volumestroom) 

in I aanvoer 

Maas(water) 

maximum 

minimum 

uit (out) I retour 

regeneratie 

water 

warmtepomp 

Eenheid 

[K] 

[MWh] 

[m3] 

[Jikg·K] 

[kglm3
] 

Met behulp van de in Tabel 2.8 opgenomen vergelijkingen is op basis van de meetresultaten per 

maand het temperatuursverschil (Ll0) van de verschillende opwekkers en afnemers bepaald (zie 

Tabel 2.9). 
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Tabe/2.9 Meetresultaten temperatuursverschil opwekkers en afnemers Maastoren 2010 

Maastoren 2010 cv AQh AQc WPco WPev TSA MA MAG 
["Cl ["C l 

januari 8,1 n.v.t. 

februari 8,1 n.v.t. 5,1 5,1 

maart 8,2 3,5 7,8 3,4 3,2 1,1 6,7 3,5 3,5 

april 6,0 2,8 6,6 6,6 3,7 1,3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

mei 6,2 2,2 8,2 6,2 3,1 1,0 4,2 n.v.t. n.v.t. 

juni 6,6 3,4 2,9 7,9 2,1 0,6 5,2 n.v.t. n.v.t. 

juli 5,9 4,6 8,6 8,3 1,1 0,6 6,2 n.v.t. n.v.t. 

augustus 6,5 4,1 4,3 7,5 2,2 0,7 5,4 n.v.t. n.v.t. 

september 6,5 3,3 4,3 6,4 2,3 0,6 4,5 n.v.t. n.v.t. 

oktober 5,9 3,5 7,4 6,1 2,6 0,0 4,8 n.v.t. n.v.t. 

november 7,9 3,6 8,1 5,2 5,9 3,3 7,1 n.v.t. n.v.t. 

december 11,3 4,3 8,3 n.v.t. 10,2 2,7 8,5 4,4 4,4 

Gemiddeld 3,7 8,1 7,5 4,2 1,4 5,7 4,3 4,3 

Berekend op basis van meetresultaten van 2011 

Berekend op basis van gemiddelde van meetresultaten januari en maart 

Bovenstaande berekende maandgemiddelde temperatuursverschillen zullen gebruikt worden in de 

simulatie bij de bepaling van de volumestromen en daarmee ook het pompvermogen. 

Wat opvalt is het hoge temperatuursverschil tussen de warme- en koude bron. Bij warmtelevering is 

dit 8,1 "C (ontwerp is 8"C}, bij koudelevering is dit 7,5°C (ontwerp is 80C) . Hoewel conform ontwerp is 

dit in vergelijking met andere warmte- koudeopslagsystemen hoog (Koenders , 2009} . Bij 

warmtelevering is dit gemiddeld 4,1 oe, bij koudelevering is dit gemiddeld 4,6°C. 

Maaswater als back-up voor brondoublet 

Buiten de gepresenteerde meetresultaten heeft het Maaswatersysteem eind april 2011 een aantal 

dagen gefunctioneerd als back-up voor het brondoublet Reden hiervoor was het verlagen van één 

van bronputten met circa 40cm. Om de bronput te kunnen verlagen is de elektriciteitsvoeding en 

regeling losgekoppeld van de bron , het brondoublet kon daardoor een aantal dagen niet 

functioneren . Vanwege de warme, zonnige dagen eind april had de Maastoren meer koude- dan 

warmtevraag. Daardoor was het WKO-systeem in zomerbedrijf en hebben de warmtepompen als 

pieklast koelmachines gefunctioneerd. De daarbij geproduceerde warmte is geloosd in de Maas 

middels het Maaswatersysteem. Directe koeling met het Maaswater was niet mogelijk omdat de 

Maaswatertemperatuur circa 15 CC was . 

2.7. Nauwkeurigheid metingen 

Er zijn in totaal drie soorten metingen uitgevoerd : 

1. Meting van de watertemperatuur 

2. Meting van de volumestroom van het water 

3. Meting van het elektriciteitsgebruik 

In de volgende paragraven wordt de nauwkeurigheid van deze metingen beschreven. 
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De temperatuuropnemers van Belparts hebben een nauwkeurigheid van ± 0,2 "C. In onderstaande 

Tabel 2.10 zijn de specificaties opgenomen. 

Tabe/2.10: Specificaties temperatuuropnemers (Belparts, 2007) 

Belparts- STC.10.T.M.10 DN 15 
Meetmethode 
Nauwkeurigheid (bij 25 "C) 

indirecte meting via dompelhuls 

conform 1Ee751-EN60751 klasse B 
Temperatuurrange 

± 0,2 oe 

Pt1 000 
-50- + 120 oe 

In Tabel 2.9 is te zien dat het temperatuursverschil tussen de componenten soms circa 2"C is. Bij het 

meten van een temperatuursverschil heb je altijd te maken met twee temperatuuropnemers. Een 

meetafwijking van 0,2"C per temperatuuropnemer kan dan bij het meten van temperatuurverschil 

een maximale meetafwijking van 0,4 "C geven. Dit is een maximale meetfout van 20% bij een 

temperatuursverschil van 2"C en dat is aanzienlijk. 

2. Volumestroommeters 

De elektromagnetische volumestroommeter van Siemens met transmitter heeft bij een lage 

volumestroom een slechtere nauwkeurigheid. 

Tabe/2.11: Specificaties massastroommeters (Siemens, 2009) 

Siemens-Sitrans FM MAG 5100 W- sensor 
Meetmethode 
Meetrange 
Temperatuurrange 

Siemens - Sitrans F M MAG 5000 - transmitter 
Nauwkeurigheid incl. sensor en nulpunt 
Temperatuurrange 

Elektromagnetisch 
0- 10 m/s 

-10- + 70 "C 

±0,5% 
-20- +50 "C 

Bij een stroomsnelheid van minder dan 0,5 m/s neemt de nauwkeurigheid af (Siemens, 2009). De 

stroomsnelheid van het water is bij volumestromen onder de 12 m3/h kleiner dan 0,1 m/s (zie Bijlage 

Xll.l: Stroomsnelheid water). Bij een stroomsnelheid van 0,1 m/s is de afwijking van de 

volumestroommeter ± 2,3%. Kleinere stroomsnelheden zullen niet voorkomen omdat er een 

minimaal debiet over de pompen moet lopen om voldoende koeling van de pompen te garanderen. 

De meetfout van de meetsensoren van de debietmeters is maximaal ± 2,3 %. 

3. Elektriciteitsmeters 

In de Maastoren zijn zes elektriciteitsmeters (kWh-meters) opgesteld in de technische ruimte van de 

warmte- I koudeopwekking. Daarmee wordt het elektrisch verbruik van de warmtepompen en de 

bron- en transportpompen geregistreerd. In onderstaande Figuur 2-16 zijn deze zes kWh meters 

schematisch weergegeven, hierbij is WP een warmtepomp en RK de regelkast WP 1.1 is 

warmtepomp 1, compressor 1, WP 1.2 is warmtepomp 1, compressor 2, etc. 
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kWh totaal 

Figuur 2-16: Schematische weergave kWh-meters Maastoren. 

Te zien is dat er slechts één kWh-meter is opgenomen voor de regelkast Vanuit de regelkast 

worden alle pompen gevoed, inclusief de transportpompen CV en GKW en de bronpompen. Validatie 

van het energieverbruik van de pompen is alleen mogelijk op basis van de meetresultaten van het 

totaal van de pompen. 

In onderstaande Tabel 2.12 is de kWh-meting totaal vergeleken met de som van de vijf 

deelmetingen. Het procentuele verschil (totaal/som deelmetingen -1) is in de laatste kolom 

weergegeven. 

Tabe/2.12: Meetwaarden kWh-meters 2010 

Maand 2010 WP 1.1 WP 1.2 WP2.1 WP2.2 RK Totaal Verschil 
Januari 53,9 31 ,5 56,1 26,8 35,2 202,4 -1% 
Februari 41 ,6 23,3 49,1 27,0 31 ,0 171,0 -1% 

Maart 34,5 12,1 36,0 5,7 21,5 32-,G 109,8 -9% 
April 14,7 3,7 15,7 2,8 12,8 49,6 0% 
Mei 11 ,9 1 ,7 12,9 1 ,8 11 ,8 40,0 0% 
Juni 6,4 0,2 3,2 0,1 12,6 22,4 0% 
Juli 3,6 0,1 0,4 0,0 13,1 17,1 -1% 

Augustus 9,0 0,0 0,0 0,0 10,1 19,2 1% 
September 14,3 0,1 1 ,3 0,0 9,2 25,0 0% 

Oktober 26,0 3,1 0,0 0,0 9,3 38,4 0% 
November 42,2 17,3 7,4 4,3 11 ,4 82,0 -1 % 
December 37,3 12,6 63,2 38,7 23,6 174,3 -1 % 

Totaal 295,4 105,7 245,3 107,2 212,1 951 ,2 -2% 

Per maand geeft dit een maximaal verschil van 1% echter in maart is een onverklaarbaar verschil 

van -9%. Vanwege deze afwijking in maart 2010 tussen de tussenmeters en de totaalmeter is voor 

het vergelijken van de simulatieresultaten met de meetwaarden het elektriciteitsgebruik van de RK-

meter in de maand maart aangepast van 32 MWh naar 21 ,5 MWh. 

In onderlinge vergelijking geven de kWh-meters een betrouwbaar resultaat met (uitgezonderd in 

maart) een maximale onnauwkeurigheid van -1%. 

Conclusie nauwkeurigheid metingen 

In onderstaande Tabel 2. 13 is de nauwkeurigheid van de meters weergegeven. 

Tabe/2.13: Nauwkeurigheid energiemeters 

Meting 

Temperatuur 

Volumestroom 

Elektriciteit 

Nauwkeurigheid 
bij /J.8 = 2 oe ± 20% 

bij /J.8 = 8 oe ± 5% 

± 2,3% 

-1% 
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De temperatuuropnemers hebben vanwege het soms kleine temperatuursverschil een relatief grote 

onnauwkeurigheid . Dat kan vooral consequenties hebben bij het gesimuleerde energieverbruik van 

de pompen, dat grotendeels afhankelijk is van de velumstroom en dus het temperatuursverschil. 

Echter in Tabel 2.9 is te zien dat de D.G in de meeste gevallen tussen de 4 en de aac ligt. Hieruit kan 

geconcludeerd kan worden dat de volumestroom- en elektriciteitsmeters voldoende nauwkeurig zijn 

om de meetresultaten te kunen vergelijken met de simulatieresultaten. 
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In dit hoofdstuk wordt het simulatiemodel van het WKO-systeem van de Maastoren omschreven. Er 

is gekozen om een simulatiemodel van het WKO-systeem op te zetten omdat: 

• van de (transport)pompen alleen een totaal meetresultaat beschikbaar is. Om het rendement van 

het WKO-systeem te kunnen berekenen zal het energieverbruik van de pompen opgesplitst 

moeten worden; 

• het Maastoren WKO-systeem in de praktijk geen gebruik heeft gemaakt van Maaswater als 

directe energiebron. Om de invloed hiervan te kunnen inschatten is een simulatiemodel wenselijk; 

• om tot een systeemoptimalisatie te komen het wenselijk is instellingen van het WKO-systeem te 

veranderen om het effect daarvan te bepalen. Het systeem is echter de enige warmte- en koude

voorziening van de Maastoren, daardoor kan er niet mee geëxperimenteerd worden. In een 

simulatiemodel kunnen instellingen zonder consequenties gewijzigd worden. 

3.1. Quasi stationair simulatiemodel 'WKObalans' 

Voor het simuleren van het WKO-systeem gekozen voor de 'quasi stationaire simulatie' op basis van 

energie- en massabalansen. Hierdoor zijn de tijdsafhankelijke componenten niet of versimpeld 

gesimuleerd. In paragraaf 3.5 is ingegaan op de veronderstellingen die zijn gedaan en de 

beperkingen van het model. 

Voor de simulatie is gebruik gemaakt van het programma (Matlab, 2010). MATLAB is een 

computerprogramma ontworpen voor technische berekeningen. De naam is een afkorting van 

"Matrix Laboratory". MATLAB voert berekeningen uit met behulp van matrices. 

Het simuleren van het WKO-systeem kan onderverdeeld worden in drie fasen: 

1. Preprocessing 

In deze fase worden de invoervariabelen bewerkt en weggeschreven in matrices. Bij de 

optimalisatie wordt voor elke individuele simulatie in deze fase een nieuwe set van 

invoervariabelen gegenereerd. 

2. Simulatie 

Hier worden de simulaties uitgevoerd op basis van vergelijkingen die gebaseerd zijn op 

energie- en massabalansen. ledere simulatie met een nieuwe set van invoervariabelen. 

3. Postprocessing 

Hier wordt de uitvoer van de simulatie geordend en de resultaten worden gepresenteerd in 

de vorm van tabellen en grafieken. 

Het simulatiemodel om het warmtepompsysteem met warmte-/koudeopslag van de Maastoren te 

kunnen simuleren is schematisch weergegeven in onderstaande Figuur 3. 1. 
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Preprocessing Simulatie Postprocessing 

Input 

1. Warmte- en koudevraag 

gebouw [MWh1 

2. Temperatuur bronnen [oe 1 

3. Temperatuur Maaswater [oe 1 r---+ 
4. Temperatuur buitenlucht [oe 1 

5. Tarief elektriciteit [€/MWh1 

6. Regeneratie bronnen [0/11 

7. Maaswater als energiebron[-] 

8. Stooklijn warmtepomp [oe1 

9. Schakeling WP 1 en 2 [-1 

Systeem 

Warmtepomp

systeem met 

warmte

/koudeopslag 

Figuur 3. 1: Schematische weergave modellering 

Output 

1. Elektriciteitsverbruik 

~ 2. Kosten elektriciteit 
3. Systeemrendement 

4. Brondebiet 

5. Maaswaterdebiet 

6. Bron(on)balans 

[MWh1 

[€1 

[-1 

[m3/jaar1 

[m3/jaar1 

[MWh/jaar1 

Het in Matlab opgezette simulatiemodel 'WKObalans' rekent met uurlijkse waarden en bestaat uit 

verschillende submodellen die elk één of meerdere matrices genereren. De uiteindelijke output wordt 

gevisualiseerd in grafieken door het submodel 'Plotten'. 

De verschillende submodellen zijn schematisch weergegeven in onderstaand Figuur 3.2. 

Simulatiemodel: warmtepompsysteem met warmte- I koudeopslag 

I • 

•_P!':_P!~<:e_:>~~~~ ________ _ 

Figuur 3.2: Schematische weergave submodellen 

11 
11 
11 
11 

_ _ _,' 1,Slf!1':!1~~e- ____ ___ __ _ 

In de volgende paragraven worden achtereenvolgens de fasen 'Simulatie', 'Preprocessing' en 

'Postprocessing' beschreven. Daarbij wordt per fase een toelichting gegeven op de gebruikte 

'submodellen' in Matlab. In Bijlage IX is een uitdraai van de Matlab modellen opgenomen. 

3.2. Simulatie 

Met de constanten, variabelen, energievraag van het gebouw en de klimatologische condities 

opgenomen in matrices heeft het simulatiemodel de benodigde input om het WKO-systeem te 

simuleren. In de regeltechnische omschrijving wordt voor het aansturen van de het WKO-systeem 

onderscheid gemaakt tussen winter- en zomerbedrijf (zie paragraaf 2.5). 



3.2.1. 

-33-

Energiebalansen 

TU 
H3. SIMULATIE 

29 juni 2011 

Op basis van het principeschema van de installatie (Roodenburg, 2009) zijn de energiebalansen van 

het WKO-systeem opgesteld. Omdat de inschakeling van componenten in winterbedrijf anders is dan 

in zomerbedrijf is er voor zowel winterbedrijf als zomerbedrijf een energiebalans opgesteld. 

Winterbedrijf 

P h_loss 

p h WP1 

P h_WP2 Pcv 

- - n .. 
6~ Warmtepomp Warmtepomp 

1 2 Bronwarm 

PGKW 

Pc_WP2 4~" PAoh 

Pc WP1 

Energiebalans warmtelevering: Pcv + Ph_loss = Ph_WP• + Ph_WP2 

Energiebalans koudelevering: PGKW +Pc_,,.,= PAoh + Ph_M + Pc_wP• + Pc_WP2 

p,~~ -............ 
Mus 

Bron koud 

Ph_M 

Figuur 3.3: Energiebalans winterbedrijf WKO-systeem (koudelevering is warmteonttrekking) 

Zomerbedrijf 

Ph_loss 

Pn WPI 

P h_WP2 Pcv .. - ~ ~ il Warmtepomp 'Narmtepo111p 
1 2. Bron koud 

PGKW 

Pc_WP2 4~ PAac 
P c_loss 

Pc WP! 

Energiebalans warmtelevering: Pcv + Ph_loss = Ph_WPI + Ph_WP2 + PAoh_WP 

Energiebalans koudelevering: PGKW + Pc_loss = PAoc + Pc_M + Pc_WPI + Pc_WP2 

} AOh_WP 

PAan L-, - - - -• • - Maas 
Brnnwarm 

Pc_M 

Figuur 3.4: Energiebalans zomerbedrijf WKO-systeem (koudelevering is warmteonttrekking) 

Op basis van de energiebalansen is in Tabel 3.1 de energiebalans per opwekkingscomponent 

weergegeven: 
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Tabel 3. 1: Energiebalans componenten 

Winterbedrijf 

1. Vermogen WP (warmte) 

2. Vermogen WP (koude) 

3. Vermogen Maas (regeneratie) 

4. Vermogen Maas (energiebron) 

5. Vermogen Maas (totaal) 

Ph_WP = w · (Pcv + Ph_toss) 

Ph WP · (COPwp- 1) 
Pc_WP = w. - COPwp 

(/'::"8M) 
PM_reg = reg. PM_max -8-

Ph_M = W • M · (Pc_WP- PcKw - Ptoss) 

Ph_M_tot = Ph_M + PM_reg 
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6. Vermogen bron warm 

7. Vermogen bron koud 

PAQh = -1 · W · (Pc_WP- PcKw-Ptoss- Ph_M + Ph_M_reg) 

PAQc = -PAQh 

Zomerbedrijf 

1. Vermogen WP (koude) 

2. Vermogen Maas (energiebron) 

3. Vermogen Maas (totaal) 

4. Vermogen bron koud 

(Pcv + Ph)oss) · (COPwp- 1) 
Pc_WP = Z. COPwp 

Pc_M = Z • M · (PcKw+Ptoss- Pc_wp) 

Pc_M_tot = Pc_M + PM_reg 

PAQc = -1· Z ·(PcKw+Ptoss- P,,_M_tot- Pc_wP) 

5. Vermogen WP (koude) Pc_WP = max ( z. max ( (PcKw+Ptoss- Ph_M_tot + PAQc), 0)' Pc_WP) 

6. Vermogen WP (warmte) (
Pc_wP · (COPwp)) 

Ph_WP = z. COPwp- 1 

7. Vermogen bron warm PAQh = -1. z ·( -PAQc + max( phwp - z. (Pcv + phtoJ. o)) 

S~mbool Betekenis Eenheid 
p vermogen [MW] 

w winterbedrijf vector (0/1] 

z zomerbedrijf vector (1-w) (0/1] 

t::"G temperatuursverschil [KJ 

SubscriQt Betekenis 

AQ bron (aquifer) 

c koude/koeling (cooling) 

cv warmtevraag gebouw 

GKW koudevraag gebouw 

loss (distributie )verlies 

warmte/verwarming (healing) 

reg regeneratie 

M Maas(water) 

ma x maximum 

mm minimum 

WP warmtepomp 

De energiebalansen per component zijn gemaximaliseerd op het maximaal vermogen van het 

component met behulp van de functie: min(vergelijking,PmaxJ· Omdat het Maaswater in 2010 is 
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ingezet om de koude bron te laden (regeneratie) is dit als input aan de vergelijkingen toegevoegd. 

Hierdoor kunnen de meetresultaten worden vergeleken met de simulatieresultaten. De hiervoor 

gehanteerde regeneratievector (reg) geeft per tijdseenheid aan of er wel (1) of niet (0) gebruik is 

gemaakt van koude laden. 

De 'Maaswater als energiebron' vector (M) geeft aan wanneer het Maaswater een optimalere 

temperatuur heeft dan de bronnen. Dit is in twee situaties het geval: 

1. In winterbedrijf: Maaswatertemperatuur is hoger dan de temperatuur van de warme bron. 

2. In zomerbedrijf: Maaswatertemperatuur is lager dan de temperatuur van de koude bron. 

In zomerbedrijf wordt het vermogensaandeel van de warmtepomp voor koudelevering tweemaal 

berekend (zie Tabel 3.1 ). Eerst wordt bepaald wat het aandeel koudelevering van de warmtepomp is 

doordat er warmte geleverd moet worden . Daarna wordt bepaald of de warmtepomp moet 

bijspringen als pieklast koelmachine. Vervolgens wordt het hoogst benodige vermogen van deze 

twee situaties bepaald en daarmee wordt verder gerekend. 

RM- Realisatie matrix 

Met behulp van de in Tabel 3.1 opgestelde vergelijkingen kan per component de elektriciteitsafname 

en warmte- en koudeproductie berekend worden. Eerst worden de energiebalansen in het submodel 

'createRM' doorgerekend met een standaard warmtepomp COP van 4. Vervolgens kan worden 

bepaald of het WKO-systeem in winter- of zomerbedrijf is en wat per uur de vermogensbijdrage van 

de warmtepomp is. Met de resultaten wordt het submodel nogmaals doorgerekend, maar nu met een 

COP die berekend wordt aan de hand van de deellastrendementen van de warmtepomp (Bijlage 111). 

De COP van de warmtepomp is mede afhankelijk van de uittredetemperatuur van de verdamper van 

de warmtepomp. Deze uittredetemperatuur is standaard 6 "C om de koude bron te kunnen laden met 

circa 7 á 8"C. Indien echter gebruik wordt gemaakt van Maaswater als energiebron kan de 

verdamper- uittredetemperatuur verhoogt worden tot circa 1 O"C, de koude bron wordt namelijk op 

dat moment niet gevuld. Om te bepalen of het Maaswater als energiebron gebruikt kan worden moet 

eerst vastgesteld worden of het winter- of zomerbedrijf is en daarvoor is de COP van de 

warmtepomp benodigd. De COP van de warmtepomp is weer afhankelijk van de uittredetemperatuur 

van de verdamper. Deze kringverwijzing is opgelost door bij de bepaling of het Maaswater als 

energiebron gebruikt kan worden met een standaard warmtepomp COP van 4 te rekenen. 

DM&PM - Debiet en Pompen matrix 

Met behulp van de meetresultaten en ontwerpgegevens zijn de in Tabel 3.2 opgenomen 

benaderingen voor het elektriciteitsgebruik van de pompen opgesteld: 
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Tabe/3.2: Benadering elektrisch vermogen pompen 

Nr Stuks Pomp type 

2x 
Grundfos TPE 100-70/4 50 Hz 
Cirquit WP condensor 

2 2x 
Grundfos TP 125-110/4 50 Hz 
Cirquit WP verdamper 

3 2x 
Grundfos TPE 80-240/2 50 Hz 
Transport CV gebouw 

4 2x 
Grundfos TPE 125-360/4 50 Hz 
Transport GKW gebouw 

Melotte 2F23t TPD R20 

5 2x Koude bron 
2x Warmte bron 

6 2x 
Grundfos TPE 125-110/4 50Hz 
Laadpomp bodemopslag 

7 2x 
Grundfos TPE 80-180/2 50Hz 
TSA maaswater gebouwzijde 

8 2x 
Grundfos CRNE 64-1-1 
Inname maaswater 

Sy:mbool Betekenis 

Pe elektrisch vermogen pomp 
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Elektrisch opgenomen vermogen [kW] 

Pe = 5 · 10-6 
• V3 + 3 · 10-s · V2 + 0,0032 ·V+ 0,002 

Pe = 6 · 10-6 
• V2 + 0,0056 ·V+ 2,688 

• 2 . 
Pe_tot = 0,0018 ·V - 0,0418 ·V+ 1,1718 

Pe_tot = 0,0006 . V2 
- 0,0402 . V + 4,2 

Pe_tot = max ( ( 0,1888- V + 1.5); 5,4) · 1,035 

- '2 . Pe_tot - 0,0004 · V + 0,0059 · V + 0,2 

- • 2 . 
Pe_tot - 0,001 ·V + 0,0139 ·V 

Pe_tot = 0,0011 · V2 + 0,0004 · V 

Eenheid 

[kW] 

Pe_tot totaal elektrisch vermogen pomp 1 en 2 [kW] 

v volumestroom [m3/h] 

In paragraaf 3.6 zijn de benaderingen voor het elektrisch opgenomen vermogen van de pompen 

gevalideerd. 

De volumestromen door het systeem de pompvermogens worden berekend in het submodel 

'createDMPM' op basis van de berekende vermogens van de componenten (paragraaf 3.2.2), het 

gemeten temperatuursverschil over de componenten (paragraaf 2.6.4) en de pompprestaties 

(paragraaf 2.4.5). 

3.3. Preprocessing 

In deze fase wordt de invoer bewerkt en weggeschreven in matrices. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen invoerconstanten (invoerwaarden die voor dit WKO-systeem als constant zijn beschouwd) en 

invoervariabelen (invoerwaarden die voor dit WKO-systeem als variabel zijn beschouwd): 

CM - Constanten matrix 

De gemeten maandgemiddelde temperatuursverschillen rond de verschillende componenten (zie 

paragraaf 2.6.4) zijn per maand omgezet naar uurlijkse waarden. Daarbij is voor ieder uur in de 

maand het maandgemiddelde temperatuursverschil aangehouden. De overige constanten zijn enkele 

waarden. 
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VM - Variabelen matrix 
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De invoervariabelen die opgenomen zijn in de Variabelen Matrix zijn niet tijdsafhankelijk en daardoor 

geen uurlijkse maar enkele waarden. 

GM- Gebouw matrix 

Het model 'createGM' genereerd een matrix waarin de gebouw- en systeemgerelateerde parameters 

zijn opgenomen. Met behulp van de, in de gebouw matrix (GM) opgenomen, parameters kunnen de 

energiebalansen van het WKO-systeem berekend worden in model 'createRM'. 

De belangrijkste outputparameter van GM is de warmte- en koudevraag van het gebouw per uur. In 

onderstaande Figuur 3.5 is de gemeten warmte- en koudevraag van de Maastoren van het jaar 2010 

per uur weergegeven (op basis van uurgemiddelden uit de '8 minuten meetdata'). 

Warmte- en koudevraag Maastoren 2010 

·1 

"15o'-----..",o:':::oo,-------::2c:':-000::----:3!Ill:::':::------:-:'.ooo':::----:::5000:':-::----::5000::':-::----:7:-:':ooo-=----BOJJ:-:':-:------::-:'9ooo 
Tïjd [h[ 

Figuur 3.5: Meetresultaten warmte- en koudevraag Maastoren 2010 (uurlijkse waarden) 

Te zien is dat de metingen zijn gestart medio maart 2010. Verder is te zien dat er soms voor langere 

perioden meetdata verloren zijn gegaan (met name in augustus). Enerzijds door een corrupte 

database, anderzijds door storingen bij het inloggen op het GBS. De maandtotalen van het warmte

en koudeverbruik van de Maastoren zijn wel in het GBS opgeslagen (zie bijlage VI). 

Door het ontbreken van een groot aantal meetgegevens in de '8 minuten meetdata' is ervoor 

gekozen om de warmte- I koudevraag van het gebouw per uur te genereren op basis van de 

gemeten maandtotalen. Hiervoor zijn in Matlab twee modellen opgezet, CVq en GKWq. 
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CVq en GKWq- Warmte- en koudevraag gebouw 
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De warmte- en koudevraag per maand (inclusief distributieverlies) wordt naar uurlijkse waarden 

omgezet op basis van drie onderdelen (zie Figuur 3.6): 

1 . Minimaal vermogen 

2. Factor dag vs. nacht 

3. Factor buitenluchttemperatuur 

Figuur 3.6: Verdeling warmtevraag per maand 

Dit is een versimpelde bepaling van het verwarmingsvermogen op basis van gemeten maandtotalen. 

In werkelijkheid zal het verwarmingsvermogen per uur ook afhankelijk zijn van de zonbelasting, 

interne belasting, windsnelheid, etc. In paragraaf 3.8 wordt dit model gevalideerd en gekalibreerd, 

hieruit blijkt dat door deze versimpelde benadering er per uur grote verschillen kunnen ontstaan. 

1. Minimaal vermogen 

In Figuur 3.5 is te zien dat zowel het verwarmings- als koelvermogen bijna nooit 0 MW is. In de 

simulatie kan in de variabelen matrix (VM) het minimale verwarmings- en koelvermogen opgegeven 

worden : 

VM 1 Minimaal verwarmingsvermogen 

VM 2 Minimaal koelvermogen 

2. Factor dag I nacht 

[MW] 

[MW] 

Zowel de warmte- als koudevraag is overdag hoger dan in de nacht. Dit is te verklaren door de 

regeling van de vertrektemperatuur in het gebouw. Als er geen personen in het vertrek aanwezig zijn 

zal de minimale vertrektemperatuur verlaagd worden waardoor er minder verwarmd wordt. 

Daarnaast wordt de koeling uitgeschakeld. 

Om dit effect te kunnen meenemen in de bepaling van de warmte- en koudevraag van het gebouw is 

een factor dag/nacht opgenomen. De factor dag/nacht wordt bepaald uit zes variabelen: 

VM 5. Factor warmtevraag dag vb. 4 [-] 

VM6. 

VM 7. 

VM8. 

VM9. 

Factor warmtevraag nacht 

Factor koudevraag dag 

Factor koudevraag nacht 

Start dag 

VM 10. Eind dag 

vb. 1 

vb. 7 
vb. 18 

[-] 

[-] 

[-] 

[h] 

[h] 

In onderstaande Figuur 3.7 zijn de voorbeeldwaarden voor de factor warmtevraag gevisualiseerd. 
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Factor dag/nacht 
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Figuur 3. 7: Factor warmte- en koudevraag op basis van tijdstip {dag/nacht) 

3. Factor buitenluchttemperatuur 
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De buitenluchttemperatuur is zowel in de winter- als in de zomersituatie bepalend voor het 

benodigde vermogen. Een lage buitenluchttemperatuur geeft veel ventilatie- en transmissieverlies en 

dus een hogere warmtevraag. Een hoge buitenluchttemperatuur geeft een hoog benodigd 

koelvermogen voor de ventilatielucht. 

Om dit effect te kunnen meenemen in de bepaling van de warmte- en koudevraag van het gebouw is 

de factor buitenluchttemperatuur opgenomen. Deze factor is lineair afhankelijk van de 

buitenluchttemperatuur en wordt bepaald uit één variabele voor verwarmen en één voor koelen: 

VM 3 Verwarmen tot buitenluchttemperatuur vb. 20 ["C] 

VM 4 Koelen vanaf buitenluchttemperatuur vb. 5 ["C] 

De factor wordt berekend met behulp van Vergelijking 3.1: 

fcv = max((VM3- Sa), 0) 

Vergelijking 3. 1: Bepaling factor buitenluchttemperatuur 

f 

8 
max 

a 

factor 

temperatuur 

maximale waarde 

(buiten)lucht 

[ -] 

["C] 

In onderstaande Figuur 3.8 zijn de voorbeeldwaarden voor de factor warmte en koude 

gevisualiseerd. 

Factor warmte Factor koude 

............. ----

""" 
---<5-1-----------./'---,~ 

i".. 
............... 

:;: ./' 
~---~+-------./'~~~---

............... 
........... 

·10 ·5 10 15 20 25 30 -10 -5 10 15 20 25 30 

Buitenluchttemperatuur [oe] Bultenluchttemperatuur [oe) 

Figuur 3.8: Factor warmte- en koudevraag op basis van buitenluchttemperatuur 



- 40-

'------Tl!/ e 
H3. SIMULATIE 

29juni2011 

Door de factoren 2 (dag/nacht) en 3 (buitenluchttemperatuurafhankelijkheid) met elkaar te 

vermenigvuldigen wordt de factor (fph_u) verwarmingsvermogen per uur verkregen. 

De warmtevraag per uur per maand kan vervolgens worden berekend met behulp van 

Vergelijking 3.2: 

( ) 
(Qh_ma) - ( Ph_mn _u * dm a * 24) 

Ph_mn_u = Ph_mn _u * dma * 24 + 'l;'dma•24 f * fph_u 
L.i= t i_Ph_u 

Vergelijking 3.2: Bepaling verwarmingsvermogen per maand per uur 

p vermogen [MW] 

0 hoeveelheid energie, verbruik [MWh] 

factor [-] 

dma aantal dagen per maand [dagen] 

d (per) dag(en) 

h warmte/verwarming (healing) 

ma (per) maand 

mn minimaal 

u (per) uur 

De warmtevraag per uur per jaar wordt vervolgens met Vergelijking 3.3 bepaald : 

Vergelijking 3.3: Bepaling verwarmingsvermogen per jaar per uur 

(per) jaar (year) 

Bepaling van het koudevermogen per uur per jaar is analoog aan de werkwijze van bepaling van het 

verwarmingsvermogen. In paragraaf 3.6 wordt het model 'Warmte- en koudevraag gebouw' 

gevalideerd. 

3.4. Postprocessing 

Na het simuleren van het WKO-systeem kunnen de resultaten geanalyseerd worden. Hiervoor is een 

apart submodel opgezet: 'Plotten'. In het submodel 'Plotten' worden de simulatieresultaten 

weergegeven in grafieken en vergeleken met de meetresultaten. 

3.5. Verantwoording simulatiemodel 

Omdat bij de systeemoptimalisatie (zie hoofdstuk 3.9) een groot aantal varianten wordt 

doorgerekend is een korte rekentijd van het simulatiemodel gewenst. 

Voor simulatie van een warmte-/koudeopwekkingssysteem zijn er op hoofdlijnen drie niveaus van 

(virtuele) simulatie te onderscheiden (Schijndel, 1998): 

1. Stationaire simulatie- onafhankelijk van de tijd ; 

2. Quasi stationair- per tijdstap stationair; 

3. Dynamisch - volledig tijdsafhankelijk. 

Voor de simulatiesnelheid heeft de (quasi) stationaire simulatie de voorkeur. Daardoor zullen de 

tijdsafhankelijke componenten niet of versimpeld gesimuleerd moeten kunnen worden. 
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De volgende componenten in het WKO-systeem zijn tijdsafhankelijk: 

Brondoublet 
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Het warmte- en koudeopslagsysteem is lange termijn energieopslag. De energie-inhoud van de 

warme- en koudebron is daarmee tijdsafhankelijk. In de koudebron is in de winter van 2009/2010 een 

aanzienlijke hoeveelheid koude geladen, de verwachting was dat dit ruim voldoende was voor de 

zomer van 2010. Omdat het grondwater een (relatief hoge) temperatuur heeft van circa 140C kan 

verondersteld worden dat er een 'oneindig' grote warmebron is. Hierdoor is ervoor gekozen om te 

rekenen met constante brontemperaturen en bronnen met een oneindig grote energie-inhoud. Het 

opslagrendement van de bronnen wordt hierdoor als 100% beschouwd. 

Buffervaten 

In het WKO-systeem is in het warmwatercircuit is één buffervat en zijn in het koudwatercircuit twee 

buffervaten opgenomen. Het warmwaterbuffervat is parallel aan de warmtepomp gepositioneerd met 

als doel de schommelingen in de warmtevraag van het gebouw op te vangen en daarmee het aantal 

schakelingen van de warmtepomp te beperken. De koudwaterbuffervaten zijn in serie met de 

warmtepompen gepositioneerd met als doel het voorkomen van grote temperatuurschommelingen 

aan de verdamperzijde van de warmtepomp. De energie-inhoud van deze buffervaten is afhankelijk 

van de tijd. 

Het warmwaterbuffervat heeft een beperkte energie-inhoud (circa 17,5 kWh). Bij het minimale 

verwarmingsvermogen van de warmtepomp (144 kW) is het buffervat binnen 7 V2 minuut 'vol'. De 

koudwaterbuffervaten hebben geen of een zeer beperkte energie-inhoud omdat ze als 

doorstroombuffer een zeer klein temperatuursverschil hebben . Het weglaten van de buffervaten zal 

daarmee een zeer beperkte invloed op het simulatieresultaat hebben 

Warmtepomp( en) 

Om een geschatte levensduur van de warmtepompen van 15 jaar te behouden is het van belang dat 

het aantal aan-/uitschakelingen beperkt wordt tot maximaal 3 á 4 keer per uur. Dit is in de regeling 

van het WKO-systeem opgenomen. 

In de simulatie is ervoor gekozen om de warmtepompen traploos en zonder minimaal vermogen te 

simuleren. Hierdoor is de warmtepomp niet tijdsafhankelijk en kan altijd voldaan worden aan de 

energievraag van het gebouw. De consequenties van deze keuze op de werking van het bron- en 

Maaswatersysteem is naar verwachting zeer beperkt en daarmee ook de invloed op de antwoorden 

op de onderzoeksvragen. 

3.6. Validatie simulatiemodel 

In de volgende paragraven worden de hiervoor beschreven simulatiemodellen gekalibreerd, 

gevalideerd en geverifieerd. Het doel van de validatie is inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van 

de simulatie. 

Validatie- Het controleren van een waarde of een methode. Op basis van empirische data 

(empirisch =directe of indirecte waarnemingen), die niet eerder zijn gebruikt voor de ontwikkeling 

van het model of voor de kalibra tie, worden de modeluitkomsten getoetst. Wanneer model en 

werkelijkheid voldoende overeenstemming hebben kan worden gesproken van een valide model. 
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Voor verschillende bedrijfsituaties zijn de energiebalansen handmatig doorgerekend en vergeleken 

met de simulatieresultaten . Daarbij zijn geen afwijkingen geconstateerd tussen de handmatige en 

gesimuleerde resultaten . In bijlage XI zijn de resultaten van deze handmatige validatie opgenomen. 

Validatie op basis van meetresultaten 

Het simulatiemodel is gevalideerd door de simulatieresultaten te vergelijken met de gemeten 

elektriciteitsvraag van het WKO-systeem. De gemeten en gemodelleerde maandtotalen warmte- en 

koudevraag Maastoren zijn weergegeven in onderstaande Tabel 3.3 en Figuur 3.9. 

Tabel3.3 Meet- en modelresultaten elektriciteit WKO-systeem Maastoren 2010- per maand 

Elektriciteit Warmtepompen [MWh] Regelkast [MWh]' Totaal [MWh] 
WKO 2010 Meting Simulatie Verschil Meting Simulatie Verschil Meting Simulatie Verschil 

januari 
februari 

maart 
april 
mei 

juni 
juli 

augustus 
september 
oktober 
november 
december 

Totaal Uaar) 

250 

ê 150 
-e 
~ 
:: 100 
· ~ 

~ 50 

168,3 154,5 
141,0 127,5 

88,3 79,3 

36,9 43,6 
28,3 35 ,0 

9,9 11 ,9 
4,1 4,2 

9,0 9,9 
15,7 18,4 
29,1 33,8 
71,2 66,0 

151,8 139,9 

753,6 724,0 

-8% 35,2 40,2 14% 204 195 
-10% 31,0 37,7 21% 172 165 
-10% 21,5 24,3 13% 110 104 
18% 12,8 11 ,8 -8% 50 55 
24% 11 ,8 11 ,6 -2% 40 47 
20% 12,6 13,8 10% 23 26 
3% 13,1 16,7 28% 17 21 
10% 10,1 12,7 26% 19 23 
17% 9,2 11 > 1 20% 25 29 
16% 9,3 11 ,4 23% 38 45 
-7% 11 ,4 12,4 9% 83 78 
-8% 23,6 30,1 27% 175 170 

-4% 201,6 233,8 16% 955 958 

Tolaal elektriclletsverbruik per maand (MWhl 

~aLn ----~~~eb----~m,-t-----,pLr _____ mLei----~~.----~juLI-----,Lug-----.~.p----~.k~l-----.L~----~dec 

Elektncit&lswrbruik warmtepompen per maand (M'NhJ 
mr-~~~--~~~~r=~~=c~ 

- Simulatie 
-Meetresultaten 

Figuur 3.9: Meet- en modelresultaten elektriciteit WKO-systeem Maastoren 2010- per maand 
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De spreiding van simulatie- ten opzichte van meetresultaten is weergegeven in Tabel 3.4. 

Tabel3.4 Spreiding simulatieresultaten t.o.v. meetresultaten (maandtotalen) 

Component Spreiding 
Warmtepompen -10%/ +24% 

Regelkast (overige componenten, vooral pompen) -8% I +28% 

Totaal WKO-systeem +1% 

Uit de handmatige validatie en uit Tabel 3.3 en Figuur 3.9 blijkt dat het simulatiemodel de 

maandtotalen [MWh] omzet naar uurlijkse vermogensvraag [MW] van het gebouw zonder 

noemenswaardige afwijking. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het model op uur-, maand- en 

jaarbasis valide is. 

3.7. Validatie elektriciteitsgebruik pompen 

Met simulatieprogramma Matlab is het energieverbruik van de pompen berekend met behulp van 

meetwaarden en de op gestelde vermogensvergelijkingen voor pompen. De gemeten 

volumestromen van de complete maand juni 2010 (zomersituatie) en een deel van januari 2011 

(wintersituatie) zijn ingevoerd in de vermogensvergelijkingen. Het resultaat is het gesimuleerde en 

gemeten elektriciteitsverbruik van de pompen per 8 minuten. Het verschil tussen deze twee waarden 

geeft een inschatting van de fout die gemaakt wordt wanneer het pompvermogen wordt gesimuleerd 

met de opgestelde vergelijkingen. 

Tabel3.5: Validatie pompvermogens 

Energieverbruik pompen 
Juni 2010 

Januari 2011 (deel) 

Meting 
12,534 MWh 

8,545 MWh 

Simulatie 
12,394 MWh 
9,219 MWh 

Simulatiefout 
-1,1% 

+7,9% 

In onderstaande Figuur 3-10 en Figuur 3-11 zijn per 8 minuten de meetwaarden van de kWh-meters 

en de gesimuleerde pompvermogens weergegeven. 
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Figuur 3-10: Energiegebruik regelkast (pompen) juni 2010 -simulatie vs. meetresultaten 

7 x 10" ElektriciteitSW~rbrUik regelkast - januan 2011 
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Tijd per 8 minuten (Bmin) 

Figuur 3-11 : Energiegebruik regelkast (pompen) januari 2011 -simulatie vs. meetresultaten 

Te zien is dat de simulatieresultaten de metingen goed volgen . In de wintersituatie is het 

gesimuleerde pompvermogen bij lagere volumestromen relatief hoog. De gemiddelde afwijking van 

-1,1% in de maand juni 2010 en +7,9% in de maand januari 2011 is acceptabel te noemen. 
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3.8. Validatie warmte- en koudevraag gebouw 
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De in paragraaf 3.3 omschreven submodellen 'CVqmaand en 'GKWqmaand worden in deze 

paragraaf gekalibreerd en gevalideerd. 

Kalibratie en validatie - uurwaarden 

Kalibratie van de modellen 'CVqmaand en 'GKWqmaand op uurwaarden heeft plaatsgevonden door 

de modelparameters VM 1 t/m VM 1 0 te variëren en de resultaten te vergelijken met de gemeten 

warmte-/koudevraag (empirische data). Het doel van deze kalibratie is een simulatieresultaat te 

verkrijgen dat overeenkomt met de meetresultaten. In onderstaande Tabel 3.6 zijn de 'default' 

variabelen uit de variabelen matrix (VM) met het bereik, de stapgrootte en het aantal stappen van de 

variatie weergegeven. 

Tabel3.6: Variabelen uit VM (variabelen matrix) m.b.t. energievraagbepaling 

Model variabelen VM Default Bereik Stap- Aantal 

Warmte- en koudevraag gebouw van tot grootte stappen 

VM 1 Minimaal verwarmingsvermogen 0,02 [MW] 0,00 0,02 4 0,01 3 
VM2 Minimaal koelvermogen 0,04 [MW] 0,02 0,08 5 0,02 4 
VM3 Verwarmen tot buitenluchttemperatuur 20 ["C] 15 35 5 5 
VM 4 Koelen vanaf buitenluchttemperatuur 0 ["C] -10 10 5 5 
VM5 Factor warmtevraag dag 3 [-] 7 2 4 
VM6 Factor warmtevraag nacht 1 [ -] 3 2 2 
VM 7 Factor koudevraag dag 3 [ -] 7 2 4 
VM 8 Factor koudevraag nacht [-] 3 2 2 
VM9 Start dag 6 [h] 1 9 2 5 
VM 10 Eind dag 18 [h] 16 22 2 4 

In onderstaande Figuur 3.12 zijn de simulatieresultaten bij de default variabelen en de 

meetresultaten gevisualiseerd (uurlijkse waarden). Daarbij is de koudevraag met -1 vermenigvuldigd. 

Te zien is dat de simulatieresultaten de meetresultaten volgen. 

4 Warmtevraag juli: 15,9 MWh I (31 *24h) "'0,021 MW per uur 
5 Koudevraag november: 60,2 MWh I (30*24h) "'0,084 MW per uur 



-46-

Warmte- en koudavraag Maastoren 2010 

·1 

Tojd (hl 

TULe 
H3. SIMULATIE 

29juni2011 

- - Warmtevraag simulahe 
KoudMaag simulatie 

--Warmtevraag metingen 

Figuur 3.12: Warmte- en koudevraag Maastoren 2010 (simulatie en metingen- uurlijkse waarden) 

In onderstaande Figuur 3.13 is het verschil tussen de simulatieresultaten en de metingen weer

gegeven (meetwaarde- simulatiewaarde) . Een positief verschil betekent een hogere meetwaarde 

dan simulatiewaarde. Bij het ontbreken van meetgegevens is voor het verschil 0 aangehouden. 

~ 05 
c 
~ 
m 

Verschil simuhilie/metingen warmte'ffaag Maastoren 2010 

~ o~------~r,~~·,.~·~~~.rv~~~_.~~--~~~~.u~~ 
~ 

.0.5 

Tijd (hl 

Verschil simulatielmetingen koudevraag Maastoren 2010 

Tojd (h) 

Figuur 3.13: Verschil simulatie/metingen warmte- en koudevraag Maastoren 2010 

1--Koudel 
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In onderstaande Figuur 3.14 is met behulp van een histogram de frequentieverdeling van het verschil 

tussen de simulatieresultaten en de metingen weergegeven (meetwaarde- simulatiewaarde). Hierin 

zijn de uren zonder meetwaarden (meting= 0 -7 verschil = 0) niet meegenomen. 

Verschil simulatie/metingen wanntiMaag MaaS1oren 2010 

500 

.().8 -0.6 .()_4 0.4 0.6 0.8 

.()_8 .()_6 .()4 0.4 0.6 OB 
Vermogen [%] 

Figuur 3. 14: Histogram verschil simulatie/metingen warmte- en koudevraag Maastoren 2010 

Uit bovenstaande figuren blijkt dat de meetresultaten een grilliger verloop hebben dan de 

gesimuleerde waarden en dat het gesimuleerde warmte- of koudevermogen per uur met maximaal 

1 MW kan afwijken. 

Rekenkundig gemiddelde, standaarddeviatie en mediaan 

Om beter inzicht te krijgen in de gemiddelde fout van de simulatie ten opzichte van de metingen is 

van het verschil tussen de meetwaarden en de simulatie het rekenkundig gemiddelde, de 

standaarddeviatie en de mediaan berekend. Daarbij geldt; hoe kleiner het verschil hoe beter het 

resultaat. Ook hierin zijn de uren zonder meetwaarden (verschil = 0) niet meegenomen. 

Simulatie 

Om tot een optimale instelling van de variabelen VM 1 t/m VM 10 te komen wordt met behulp van het 

simulatiemodel (zie bijlage VIII) een groot aantal variabelen doorgerekend. In Tabel 3.6 is van deze 

variabelen de stapgrootte en het aantal stappen weergegeven. Voor de tien variabelen resulteert dat 

in circa {3*4*5*5*4*2*4*2*5*4 =) 384.000 berekeningen. Een berekening duurt circa 0,4 seconden, 

het doorrekenen van alle variabelen duurt daarmee circa 43 uur. 

In onderstaande Figuur 3.15 zijn de resultaten van deze berekeningen weergegeven daarbij is voor 

zowel warmte (CV) als koude (GKW) de standaarddeviatie (std) uitgezet tegen het rekenkundig 

gemiddelde (mean) en tegen de mediaan (median). Voor zowel het rekenkundig gemiddelde, de 

standaarddeviatie en de mediaan geldt dat een waarde dichterbij 0 beter is. 
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Figuur 3. 15: Afwijking simulatieresultaat energievraag gebouw t.o.v. meetresultaten 

De berekeningsresultaten zijn gefilterd op laagste standaarddeviatie (voor CV < 0,14 en voor GKW < 

0,14 7). Hieruit volgen 18 combinaties van variabelen. Vervolgens is het product berekend van het 

rekenkundig gemiddelde, de standaarddeviatie en de mediaan. De laagste waarde van dit product is 

gekozen als optimum. In onderstaande Tabel 3.7 is het resultaat van het optimum weergegeven 

(combinatie variabelen met de laagste standaard deviatie en vervolgens het laagste product 

( mean • std" med ian)). 

Tabel3.7 Rekenkundig gemiddelde (mean), standaarddeviatie (std) en mediaan (median) van het 
verschil tussen de meet- en simulatieresultaten van de warmte- en koudevraag Maastoren 2010 

Maastoren 2010 Warmtevraag [MW] Koudevraag [MW] 

Default waarden 
Optimum 

Mean Std Median Mean Std Median 

-0,0081 

-0,0067 

0,1606 

0,1 395 

0,0072 -0,0117 

-0,0099 -0,0117 

0,1584 

0,1469 

-0,01 26 

-0,0150 

De modelvariabelen VM 1 - 10 van het optimum zijn in onderstaande Tabel 3.9 weergegeven. 
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Tabel 3-8: Definitieve variabelen 1 - 10 uit VM (variabelen matrix) m.b.t. energievraagbepaling 

Model variabelen VM Optimum 
Warmte- en koudevraag gebouw 
VM 1 Minimaal verwarmingsvermogen 0,02 [MW] 
VM2 Minimaal koelvermogen 0,06 [MW] 
VM 3 Verwarmen tot buitenluchttemperatuur 20 [OC] 
VM 4 Koelen vanaf buitenluchttemperatuur 0 [OC] 
VM 5 Factor warmtevraag dag 5 [-] 
VM6 Factor warmtevraag nacht 3 [-] 
VM 7 Factor koudevraag dag 5 [ -] 
VM8 Factor koudevraag nacht [-] 
VM9 Start dag 7 [h] 
VM 10 Eind dag 22 [h] 

In onderstaande Figuur 3.16 is het procentuele verschil tussen de simulatieresultaten en de 

metingen bij bovenstaande variabelen weergegeven ((meetwaarde- simulatiewaarde)/meetwaarde). 

Bij het ontbreken van meetgegevens en bij een meetwaarde onder de 20 kW is voor het procentuele 

verschil 0 aangehouden. 

Procentuele verschil simutatielmetmgen warmtevraag Maastoren 2010 
m~-----,------~-----.------,-------,-----~------,------r======~ 
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Figuur 3.16: Procentuele verschil simulatie/metingen warmte- en koudevraag Maastoren 2010 

Te zien is dat het procentuele verschil soms erg groot is (groter dan 200%). Dit is vooral te verklaren 

door het niet meenemen van de invloed van de zonbelasting en de aanwezigheid van personen 

(weekend I week). In paragraaf 3.8.2 is te zien dat deze afwijking per uur geen invloed hebben op de 

maand- en jaartotalen. 
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Na het vaststellen van de variabele modelparameters VM 1 Vm VM 10 is het model gevalideerd. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de gemeten warmte- en koudevraag van het gebouw (omschreven in 

paragraaf 2.6.1 ). De gemeten en gemodelleerde maandtotalen warmte- en koudevraag Maastoren 

zijn met elkaar vergeleken in onderstaande Tabel 3.9. 

Tabel3.9 Meet- en modelresultaten warmte- en koudevraag Maastoren 2010- per maand 

Maastoren 2010 Warmtevraag [MWh] Koudevraag [MWh] 
Meting Simulatie Verschil %Verschil Meting Simulatie Verschil %Verschil 

januari 556,6 556,6 -1 ,4*10.12 0,0% 92,6 92,6 1 ,7*10·13 0,0% 

februari 480,4 480,4 -6,2*1 o·13 0,0% 77,1 77,1 2,8*10"13 0,0% 

maart 286,1 286,1 0 0,0% 124,5 124,5 -8,5*1 o·14 0,0% 

april 152,5 152,5 2,8*1 o·14 0,0% 105,7 105,7 -1 ,4*10"13 0,0% 

mei 114,0 114,0 1 ,9*1 o-13 0,0% 98,8 98,8 1,4*10"14 0,0% 

juni 39,2 39,2 3,6*10-14 0,0% 227,5 227,5 2,8*1 o·13 0,0% 

juli 15,9 15,9 -3,6*1 o·15 0,0% 356,4 356,4 3,4*10"13 0,0% 

augustus 36,4 36,4 2,1*10"14 0,0% 215,1 215,1 -1,1*10"12 0,0% 

september 63,0 63,0 0 0,0% 134,4 134,4 2,6*1 o·13 0,0% 

oktober 112,8 112,8 1 ,4*10"13 0,0% 83,8 83,8 4,3*1 o·14 0,0% 

november 251,9 251,9 8,5*1 o·14 0,0% 60,2 60,2 5,7*1 o·14 0,0% 

december 525,2 525,2 3,4*10·13 0,0% 71,2 71,2 2,8*1 o·14 0,0% 

Totaal Uaar) 2.634,0 2.634,0 2,5*10"11 0,0% 1.647,3 1.647,3 -1.2*10"11 0,0% 

Uit Tabel 3.9 blijkt dat het simulatiemodel de maandtotalen [MWh] omzet naar uurlijkse 

vermogensvraag [MW) van het gebouw zonder noemenswaardige afwijking in de maandtotalen. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het model op maand- en jaarbasis valide is bij het hanteren 

van de gekalibreerde variabelen . 

3.9. Systeemoptimalisatie 

Nu uit de validatie in hoofdstuk 6 blijkt dat het simulatiemodel de werkelijkheid voldoende nauwkeurig 

benaderd kan gezocht worden naar optimalisatiemogelijkheden van het WKO-systeem. Dit zoeken 

naar systeemoptimalisatie heeft twee doelen: 

1. De invloed van de variabelen onderzoeken om daarmee tot een systeemoptimalisatie 

komen; 

2. De gevoeligheden van het Matlabmodel bloot leggen; 

Aan het in hoofdstuk 5 beschreven simulatiemodel is een optimalisatiemodule toegevoegd, in 

onderstaand Figuur 3. 17 is dit schematisch weergegeven. 
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Preprocessing Simulatie 

Input Systeem 

1. Warmte- en koudevraag 

gebouw [MWh] Warmtepomp-
2. Temperatuur bronnen [oe] systeem met 
3. Temperatuur Maaswater [oe] ,...-----+ 

warmte- -r+ 
4. Temperatuur buitenlucht [oe] /koudeopslag 
5. Tarief elektriciteit [€/MWh] 

6. Regeneratie bronnen [0/1] 

Controllable Input 

1. Maaswater als energiebron[-] 

2. Stooklijn warmtepomp [0 C] ~ 

3. Schakeling WP 1 en 2 [-] 
- Optimalisatie +----

Figuur 3. 17: Schematische weergave modellering met optimalisatie 
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Postprocessing 

Output 

1. Elektriciteitsverbruik [MWh] 

2. Kosten elektriciteit [€] 

3. Systeemrendement [-] 

4. Brondebiet [m3/jaar] 

5. Maaswaterdebiet [m3/jaar] 

6. Bron(on)balans [MWh/jaar] 

Optimalisatie kan plaatsvinden door het model 'WKObalans' in het model 'Optimalisatie' in een loop 

met verschillende variabelen te laten doorlopen. De optimalisatiemodule doet in feite niets anders 

dan meerdere simulaties achter e'lkaar uit te voeren en de resultaten wegschrijven in een matrix. Hoe 

dat in Matlab is gesimuleerd is schematisch weergegeven in onderstaand Figuur 3.2. In Bijlage IX is 

een uitdraai het Matlab-model 'Optimalisatie' opgenomen. 

I 

Simulatiemodel: warmtepompsysteem met warmte- I koudeopslag 
"WKO balans" 

11 
11 
11 
11 Post- 1 

:
1
, Simulatie 1 processing) ---------------- '-------1 

~ Preprocessing 
---------------------------~ 

Figuur 3. 18: Schematische weergave modellering met optimalisatie 
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Optimalisatie van het model ' WKObalans' heeft plaats gevonden door de modelparameters VM 11 

tlm VM 26 te variëren en de resultaten te vergelijken met de gemeten warmte-/koudevraag 

(empirische data). In onderstaande zijn de 'default' variabelen uit de variabelen matrix (VM) met het 

bereik, de stapgrootte en het aantal stappen van de variatie weergegeven. 

In onderstaande Tabel 3.10 is als eerste grove benadering een aantal variabelen weergegeven. 

Tabel3. 10: Variabelen uit VM (variabelen matrix) t.b.v. optimalisatie (grof) 

Model variabelen VM Default Bereik Stap- Aantal 

Optimalisatie- grof van tot grootte stappen 

VM 11 Temperatuur warme bron 16 ["C] 12 20 4 3 
VM12 Temperatuur koude bron 8 ["C] 4 12 4 3 
VM 13 Elektriciteitstarief dag 100 {€/MWhj n.v.t. 
VM 14 Elektriciteitstarief nacht 80 {€/MWh} n.v.t. 
VM 15 StookWP: setpoint warmte min Tbu -10 ["C] -10 10 20 2 
VM16 StookWP: setpoint warmte max Tbu 20 ["C] 10 30 10 3 
VM 17 StookWP: setpoint warmte min Tco 28 ["C] 28 38 5 3 
VM 18 StookWP: setpoint warmte max Tco 55 ["C] 35 55 10 3 
VM 19 WP: setpoint Tev 6 ["C] 6 10 2 3 
VM 20 WP: setpoint Tev (bij Maaswater) 10 ["C] 6 14 4 3 
VM 21 Percentage WP1 voor inschakelen WP2 0,8 [ -] 0,4 1 0,3 3 
VM 22 Aandeel warmtelevering WP2 0,5 [-] 0,1 0,9 0,4 3 
VM23 Maaswater koude laden (regeneratie) 0 [-} n.v.t. 
VM 24 Maaswater als energiebron 1 [-] 0 2 
VM25 Distributieverlies meerekenen 0 {-} n.v.t. 
VM 26 Verhoging Maaswatertemperatuur 0 [-] -3 3 3 3 

De resulaten zijn weergegeven in onderstaand Figuur 3.19. Er is voor gekozen om zowel op de X-as 

als op de Y -as een berekeningsresultaat weer te geven, hierdoor is goed de spreiding van de 

resultaten te zien. In ieder figuur is op de X-as de elektriciteitskosten als resultaat weergegeven, op 

deY-as is achtereenvolgens de APF, het brondebiet, de brononbalans en het Maaswaterdebiet 

weergegeven. In Bijlage XII is een uitgebreide ana 
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Figuur 3. 19: Resultaten optimalisatie (grof) 
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In onderstaande Tabel 3.11 is de invloed van de verschillende variabelen op de simulatie te zien (in 

Bijlage XII is per variabele het bereik weergegeven) . De variabelen zijn gegroepeerd, op hoofdlijnen 

zijn er twee soorten variabelen te onderscheiden : 

1. Maaswater dat wel of niet als energiebron gebruikt wordt; 

2. Instellingen op de stooklijn en schakelingen van de warmtepomp 

Tabel 3. 11 : Samenvatting resultaten optimalisatie 

Variabelen 
Maaswater als energiebron 
1 Maaswater als energiebron 
2 Gevoeligheid temperatuur bronnen 
3 Gevoeligheid Maaswatertemperatuur 
Instellingen warmtepomp(en) 
4 Stooklijn warmtepomp 
5 Schakeling Warmtepomp 1 en 2 

Invloed op simulatie 

e o oo 
e ooo 
e ooo 

•••• 
ee oo 

i=inancieel bereik 

4,0% 
3,6% 
3,1 % 

30,4% 
5,6% 

De invloed van de variabelen op de simulatie worden als volgt gekwantificeerd: 

0% afwijking =geen invloed ooo o 

1-5% afwijking =beperkte invloed e oo o 

5-10% afwijking = significante invloed ee oo 

1 0-20% afwijking = grote invloed ••• o 
>20% afwijking = zeer grote invloed •••• 
Er is duidelijk te zien dat de invloed van het wel of niet gebruik maken van Maaswater als energie

bron financieel gezien beperkt is . Dit is vooral te verklaren door de goede energetische prestatie van 

het brondoublet (COP van circa 45) en daardoor het geringe elektriciteitsgebruik van de bronnen. 
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Nu te zien is dat de optimalisatie vooral te behalen is bij de instellingen van de warmtepomp, een 

verfijndere optimalisatie is doorgerekend rondom de instellingen van de warmtepomp. 

Tabel3.12: Variabelen uit VM (variabelen matrix) t.b.v. optimalisatie (fijn) 

Model variabelen VM Default Bereik Stap- Aantal 

Optimalisatie- fijn van tot grootte stappen 

VM15 StookWP: setpoint warmte min Tbu -10 [OC] -10 5 5 4 
VM16 StookWP: setpoint warmte max Tbu 20 [OC] 10 20 5 3 
VM17 StookWP: setpoint warmte min Tco 28 [OC] 26 30 2 3 
VM18 StookWP: setpoint warmte max Tco 55 [OC] 40 55 5 4 
VM19 WP: setpoint Tev 6 [OC] 6 10 1 5 
VM20 WP: setpoint Tev (bij Maaswater) 10 [OC] 8 12 2 3 
VM 21 Percentage WP1 voor inschakelen WP2 0,8 (-] 0,8 1 0,05 5 
VM 22 Aandeel warmtelevering WP2 0,5 [ -] 0,3 0,7 0,1 5 

De resulaten zijn weergegeven in onderstaand 1' Figuur 3.20 en Tabel 3.13. 
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1' Figuur 3.20: Resultaten optimalisatie (fijn) ,J_, Tabel3. 13: Samenvatting resultaten optimalisatie 

Variabelen- Instellingen warmtepomp( en) Invloed op simulatie Financieel bereik 
VM15 StookWP: setpoint warmte min Tbu •••o 13% 
VM16 StookWP: setpoint warmte max Tbu eeoo 7% 
VM 17 StookWP: setpoint warmte min Tco eeoo 6% 
VM18 StookWP: setpoint warmte max Tco •••• 22% 
VM19 WP: setpoint Tev •••o 11% 
VM 20 WP: setpoint Tev (bij Maaswater) 0000 <1% 
VM 21 Percentage WP1 voor inschakelen WP2 e ooo 2% 
VM22 Aandeel warmtelevering WP2 0000 <1% 
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Bij het optimaliseren van de warmtepompinstellingen is de grootste winst te behalen bij het 

aanpassen van de stooklijn. Op dit moment is de in Figuur 3.21 weergegeven stooklijn opgenomen in 

het GBS. De stooklijn kan geoptimaliseerd worden door de aanvoertemperatuur te verlagen. Dit kan 

enerzijds door de maximale en minimale aanvoertemperatuur te verlagen (van bv. 55 "C naar 45 "C 

en van 28"C naar 26"C). Anderzijds door de minimale aanvoertemperatuur bij een lagere 

buitenluchttemperatuur te kiezen (bij bv. 10"C in plaats van 20"C) . In Figuur 3.21 is dit weergegeven 

onder ' Stooklijn aanvoer warmte- optimaal'. 

Stooklijn aanvoer warmte Stooklijn aanvoer warmte- optimaal' 
~ ----~~,------------------------
~ 
c 
& .., -------8 
~ 
~ ~ ----~~r------------------------

~ 
~ 
5 -10 ·5 10 15 20 25 30 ·10 ·5 

Buitenluchttemperatuur {oCI 

----
10 15 20 

Bulte nlucht te mperatuur { oC] 

Figuur 3.21 : Stooklijn aanvoertemperatuur warmte naar gebouw- Basis en Optimaal 

25 30 

Tot hoever de stooklijn verlaagd kan worden is afhankelijk van diverse gebouwfactoren, o.a. de 

afgifteapparatuur, de bouwkwaliteit (luchtdichtheid) , interne warmtelast (met name personen en 

apparatuur), etc. De afgifteapparatuur is gedimensioneerd op 55"C en zal minder vermogen hebben 

bij een lagere aanvoertemperatuur warmte. Echter het maximale vermogen is alleen benodigd bij 

een leeg gebouw, harde wind en een buitentemperatuur van -10"C (ISSO 53, 2002). Vaak is er ook 

nog een reservecapaciteit in opgenomen. 

Door het trapsgewijs verlagen van de stooklijn bij een lage buitenluchttemperatuur en te monitoren 

wat de optredende binnentemperatuur in vertrekken wordt kan een optimum gezocht worden . Daarbij 

is het uitgangspunt dat de luchttemperatuur in de vertrekken minimaal 21 oe moet kunnen worden . 

Variantenstudie 

Om de invloed van het klimaatjaar, de energievraag van het gebouw en de instellingen van de 

warmtepomp op het energiegebruik van de WKO-installatie te kunnen bepalen is een variantenstudie 

uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende varianten doorgerekend: 

• Andere klimaatjaren (2000 tlm 201 0) met gelijkblijvende energievraag van het gebouw; 

• Andere energievraag (Alleen warmte I alleen koude I ander verhouding warmte/koude) met 

gelijkblijvend klimaatjaar (20 1 0) 

• Andere instellingen warmtepomp met gelijkblijvende energievraag en klimaatjaar. 

Bij het doorrekenen van de varianten is steeds als optie Maaswater als energiebron doorgerekend. 

Bij deze optie is het setpoint van de warmtepompverdamper gesteld op 10 "C (in plaats van 6 "C) en 

het temperatuursverschll van het Maaswater 6 "C (in plaats van 8"C) . In deze situatie heeft de 

warmtepomp een rendementsverbetering , daarentegen zal het pompenergieverbruik van het 

Maaswaterinname toenemen. 
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In bijlage XII zijn de resultaten van de doorgerekende varianten opgenomen. Hieruit kunnen de 

volgende conclusies getrokken worden : 

Ander klimaatjaren met gelijkblijvende energievraag van het gebouw 

• het gebruik van Maaswater als directe energiebron geeft maximale besparing van 0, 7% op de 

elektriciteitskosten; 

• veranderdering van het klimaatjaar heeft (gelijkblijvende energievraag van het gebouw ) voor 

maximaal 6% invloed op het energiegebruik van de WKO-installatie (met name door de 

buitenluchttemperatuurafhankelijke stooklijn van de warmtepomp). 

Andere energievraag met gelijkblijvend klimaatjaar (20 1 O) 

• bij alleen warmtevraag geeft gebruik van Maaswater als directe energiebron een besparing van 

3,1% op het elektriciteitsgebruik indien de warmtepompverdamper in dat geval 10 "C koude 

produceert, zonder het rendementsvoordeel van de warmtepomp is de besparing op het 

elektriciteitsgebruik slechts 0,6%; 

• bij het omdraaien van de energievraag (warmtevraag in de zomer en koudevraag in de winter) 

geeft het gebruik van Maaswater als directe energiebron een besparing van 11 ,9% op de 

elektriciteitskosten. 75% daarvan is besparing op bronpompkosten, de overige 25% is het 

rendementsvoordeel van de warmtepomp bij een hogere verdampertemperatuur. 

Dit is echter een onrealistisch scenario. 

• uiteraard heeft de energievraag van het gebouw een grote invloed op het energiegebruik van de 

WKO-installatie. 

Instellingen warmtepomp 

• verlaging van de stooklijn van de aanvoertemperatuur warmwater naar het gebouw van 55"C 

naar 50 "C levert een jaarlijkse besparing op van circa 4,1% op het elektriciteitsgebruik, verlaging 

van 55"C naar 45"C geeft een jaarlijkse besparing van 8,2% op het elektriciteitsgebruik; 

• inschakeling van de tweede warmtepomp als de eerste warmtepomp op vol vermogen draait 

geeft een jaarlijks besparing van circa 1 , 1% op het elektriciteitsgebruik. 
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In dit hoofdstuk worden eerst de meet- en simulatieresultaten kort geanalyseerd, vervolgens worden 

de deelvragen vanuit de probleemstelling (paragraaf 1.2) beantwoord. 

In onderstaande Figuur 4.1 zijn de meetresultaten en simulatieresultaten van het elektriciteitsgebruik 

van het WKO-systeem in 201 0 weergegeven. 

Elektriciteitsgebruik- Metingen 2010 Elektriciteitsgebruik- Simulatie 2010 

• Warmtepompen 

• Pomp CV uanspon 

• Pomp GKW transpor t 

• Pomp Bron warm 

• Warmtepompen • Pomp Bron koud 

• Regelkast {overig) • Pomp WP condensor 

• Pomp WPl verdamper 

• Pomp laad bode m 

· Pomp Maaswater 

• Pomp Maaswate r gebouw 

Figuur4.1: Resultaten metingen en simulatie elektriciteitsgebruik 2010 WKO-systeem 

Duidelijk is te zien dat met 78% de grootste elektriciteitsgebruikers de warmtepompen zijn . De 

regelkast , als voeding voor alle (transport)pompen, neemt de overige 22% van het elektriciteits

gebruik voor haar rekening. Wat opvalt, is dat de pompen voor het transport van warmte (CV) en 

koude (GKW) naar het gebouw circa 27% van de pompenergie gebruiken. De overige 73% gaat 

vooral naar de bronpompen en de pomp aan de verdamperzijde van de warmtepomp. Deze laatste 

pomp verbruikt relatief veel energie doordat deze niet toerengeregeld is (zie paragraaf 2.4.2) . 

4.1. Rendement 

1. Wat is het theoretisch en het in de praktijk behaalde energetisch rendement van het WKO

systeem met bodemopslag en Maaswater in de Maastoren? 

2. Hoe verhoudt het theoretische en praktische rendement van het Maastoren WKO-systeem 

zich tot een 'traditioneel' WKO-systeem zonder oppervlaktewater? 

In onderstaande Tabel 4.1 zijn de in de literatuur gevonden COP's, SP F's en APF weergegeven en 

vergeleken met de uit de metingen en simulatie gedestileerde rendementen. 

De SPF van de warmtepomp bij warmtelevering is met 3,7 iets hoger dan de uit de literatuurstudie 

verwachte SPF van 3,6 . De SPF voor koudelevering is met 47 bovenin de uit de literatuurstudie 

verwachte range van 12 tot 50 en daarmee goed te noemen. De SPF van de Maaswaterinname valt 

met 57 tegen, dat is vooral te verklaren door het lage temperatuursverschil (circa 4 "C) . Bij een 

verdubbeling van het temperatuursve rschil (vergelijkbare met het brondoublet) verdubbeld ook de 

SPF. 

De APF van 4,7 over het jaar 2010 is geen correcte weergave van het rendement. In 2010 is meer 

dan 1.250 MWh koude in de koude bron opgeslagen. In de toekomst kan deze koude met een hoge 

COP van circa 49 aan het gebouw geleverd worden. De APF zal dan naar verwachting stijgen van 

4,7 naar circa 5,7. In vergelijking met de, in de literatuur gevonden waarden is dit hoog. 
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Tabel4.1 : COP, SPF en APF- Literatuurstudie vs. Meet- en simulatieresultaten 

Literstuurstudie 
Opwekker COP SPF APF 
Warmte- Warmtepompen 

Warmte- Warmtepompen all-in6 

Koude- Warmtepomp 

Koude - Brondoublet 

Koude- Maaswaterinname 

Totaal WKO-systeem 

3,8 

4,1 

47 

94 

4.2. Grond- en Maaswaterverplaatsing 

2,4-5,0 

4,7- 7,8 

12-50 

4,0-5,2 

Metingen I simulatie 
SPF APF 

3,7 

3,4 

n.v.t 7 

49 

57 
4,7 

3. Wat is de vermindering van grondwaterverplaatsing van het Maastoren WKO-systeem 

(theorie en praktijk) door het gebruik van Maaswater? 

Maaswater kan op twee manieren bijdragen aan vermindering van grondwaterverplaatsing; enerzijds 

door het gebruik van Maaswater als (in)directe energiebron, anderzijds door Maaswater zodanig in te 

zetten dat het temperatuursverschil tussen de warme- en koudebron verhoogd wordt. In deze 

paragraaf is antwoord gegeven op de deelvraag op basis van het gebruik van Maaswater als 

(in)directe energiebron. 

De vermindering van grondwaterverplaatsing van het Maastoren WKO-systeem in de praktijk kan 

helaas niet gegeven worden omdat het WKO-systeem in 2010 het Maaswater niet gebruikt heeft als 

directe energiebron. Op basis van de resultaten van de optimalisatieberekeningen blijkt dat het 

maximale Maaswaterdebiet circa 50.000 m3 is bij een bronwaterdebiet van circa 250.000 m3
, dit is 

circa 17% verlaging in de meest gunstige situatie. Uit de basis simulatieberekening blijkt dat in 2010 

slechts 1 .1 00 m3 Maaswaterdebiet als directe energiebron onttrokken kon worden, dit is minder dan 

0,4% verlaging van het bronwaterdebiet en daarmee verwaarloosbaar klein . Dit verschil is te 

verklaren door de 'extreme' varianten die zijn doorgerekend in de optimalisatieberekening; 

bijvoorbeeld het verhogen van de Maaswatertemperatuur met 3 "C en het verlagen van de 

warmebrontemperatuur met 4 "C. 

In onderstaande Figuur 4.2 is schematisch weergegeven dat door het gebruik van Maaswater als 

directe energiebron het besparingspotienteel op pompenergie minder dan 1 ,7% op het totale 

elektriciteitgebruik is. De Maaswaterpompen hebben in theorie een twee maal zo hoge COP als de 

bronpompen, dit resulteert uiteindelijk in minder dan 1% pompenergiebesparing op het totale 

elektriciteitsgebruik. 

Bij het gebruik van Maaswater als warmtebron voor de warmtepomp is de COP van de warmtepomp 

tot 4% hoger vanwege de hogere verdampertemperatuur. Op jaarbasis kan dit 3% elektriciteits

besparing opleveren, echter een groot deel van de tijd is het Maaswater te koud om als directe 

energiebron gebruikt te worden. Door het beperkt kunnen gebruiken van het Maaswater resulteert dit 

6 All-in is inclusief de pompen rondom de warmtepomp, de pomp van de warme bron en de laadpomp. 

7 In 2010 is de warmtepomp niet ingezet als pieklast koudelevering. 
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uiteindelijk in minder dan 1% energiebesparing op het totale elektriciteitsgebruik. Samen met de 

pompenergiebesparing is dit maximaal 2% besparing. 

100% 22% 

Bron
pompen 

Distributie
pompen 

<10% 

<17% 
Besparings-
potentieel <1 ,7% 
Maaswater 

Minimaal 
brongebruik 

Figuur 4.2: Schematische weergave besparingspotientieel op pompenergie Maaswater 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gebruik van Maaswater als directe energiebron nauwelijks 

rendementsverbetering tot gevolg heeft. 

4.3. Temperatuursverschil bronnen 

4. Kan het Maaswater het temperatuursverschil tussen de bronnen positief beïnvloeden? 

Uit de meetresultaten blijkt dat er bij het Maastoren WKO-systeem een hoog temperatuursverschil 

tussen de warme- en koudebron is. Bij warmtelevering is dit jaargemiddeld 8,1 "C (ontwerp is 8 "C), 

bij koudelevering 7,5 "C (ontwerp is 8 "C). Hoewel conform ontwerp is dit in vergelijking met andere 

warmte- koudeopslagsystemen goed, bij warmtelevering is dit jaargemiddeld 4,1 oe, bij koudelevering 

jaargemiddeld 4,6°C (Koenders, 2009). 

Het hoge temperatuursverschil bij warmtelevering (8, 1 "C) is vooral behaald in de wintermaanden dat 

er Maaswater is ingenomen. Met behulp van het koude Maaswater (circa 4 á 5°C} is de uittrede

temperatuur van de warmtepompverdamper verder afgekoeld8 . Als gevolg hiervan is de koude bron 

met koud water van circa 5 á 7"C geladen. Samen het van nature warme grondwater (circa 15"C) 

resulteert dit in een hoog temperatuursverschil tussen de warme- en koudebron bij warmtelevering. 

Doordat de koudebron met een lage temperatuur is geladen is het in de zomermaanden makkelijker 

om bij koudelevering een hoog temperatuursverschil te halen. Dit toont aan dat het Maaswater 

ingezet kan worden om het probleem van het lage temperatuursverschil tussen te bronnen te 

verhelpen. 

Een verhoging van het temperatuursverschil tussen de bronnen van 4,1 en 4,6 "C naar repectievelijk 

8,1 en 7,5"C levert in theorie een vermindering van grondwaterverplaatsing op van meer dan 40%. 

Dit geeft een besparing op het elektriciteitsgebruik van circa 3,5%. Bij het Maastoren WKO-systeem 

is in 2010 het Maaswatersysteem ingezet. Dit heeft geresulteerd in een tijdelijk extra . 

grondwaterverplaatsing, omdat het brondebiet verhoogd is om extra koude te kunnen invangen, 

hoeveel is niet te zeggen. 

8 Deze regeltechnische instelling is in paragraaf 2.5 omschreven als 'nakoeling', hierbij staat het 

Maaswatersysteem in serie met de warmtepomp. 
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Hoewel niet met zekerheid kan worden gezegd dat de vermindering van grondwaterverplaatsing van 

meer dan 40% ten opzichte van andere WKO-systemen volledig toe te schrijven is aan het 

Maaswatersysteem, is wel duidelijk dit er zeker een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. 

4.4. Brononbalans 

5. Kan het Maaswater een eventuele brononbalans herstellen? 

Vanuit analyse van de watertemperaturen van de Maas (RWS-Servicedesk, 2000-201 0) blijkt dat het 

Maaswater circa 3.270 uur per jaar ingezet kan worden voor regenereren van warmte (8m ~ 17 "C) 

en circa 1.900 uur per jaar voor regeneratie van koude (8m ~ 6 "C). Bij een maximale volumestroom 

Maaswater van 80 m3/h en een temperatuursverschil van 8 "Cis dit circa 2.400 MWh warmte en circa 

1.400 MWh koude. 

Het warmteverbruik van de Maastoren was in 2010 circa 2.650 MWh, het koudeverbruik circa 

1.650 MWh. Zonder het invangen van extra koude zou het warmtetekort in de bron circa 300 MWh 

zijn. Vanwege de hoge grondwatertemperatuur (circa 14,5"C tot 15"C) is besloten om in de 

winterperiode van 2010 extra koude te laden vanuit de Maas, circa 950 MWh. Hierdoor is het 

theoretische warmtetekort circa 1250 MWh. Het Maaswatersysteem kan deze onbalans herstellen 

echter dit is niet wenselijk . De extra koudebuffer in de koude bron zal ervoor zorgen dat in de 

toekomst bij het opslaan van koude minder temperatuurverlies naar de bodem zal zijn . 

Het herstellen van de brononbalans van 300 MWh warmte met het Maaswater kost circa 3 MWh 

elektriciteit (COP ::: 1 00). Indien dit met een droge koeler gedaan wordt kost dit circa 14 MWh 

elektriciteit (COP ::: 22). Dit geeft een elektriciteitsbesparing van circa 1 ,2%. Bij een maximaal te 

verwachte onbalans van circa 700 MWh is de maximale besparing 2,7% 

4.5. Optimalisatie 

6. Hoe kan het Maastoren WKO-systeem verder geoptimaliseerd worden? 

Het WKO-systeem kan geoptimaliseerd worden door de stooklijn van de aanvoertemperatuur 

warmwater naar het gebouw te verlagen. Een verlaging van de maximale aanvoertemperatuur van 

55 "C naar 50 oe levert een jaarlijkse besparing op van circa 40 MWh elektriciteit, dit geeft een 

exploitatievoordeel van circa € 4.000,- per jaar. 

Verdere optimalisatie kan worden bereikt door de tweede warmtepomp zo laat mogelijk in te 

schakelen (pas als de eerste warmtepomp op vol vermogen draait). Dit beperkt het aantal 

schakelingen van de warmtepomp en zal naar verwachting een besparing van circa 11 MWh op het 

elektriciteitsgebruik opleveren . Dit geeft een exploitatievoordeel van circa € 1.100,- per jaar. 
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De energiebesparing door het toevoegen van Maaswater aan een warmte-/koudeopslagsysteem in 

combinatie met warmtepompen is: 

Tabe/4.2: Energiebesparing door toevoegen van Maaswater aan WKO-systemen 

Onderdeel Gemiddeld 

- verhoging van het brontemperatuurverschil 
- rendementsverbetering van de warmtepomp 
-vermindering pompenergie bron vs. Maas 
- herstellen van de brononbalans 

Totaal 

[-/jaar] 

"'2% 
0,5% 
0,2% 
1,2% 

3,9% 

Maximaal 
[-/jaar] 

3,5% 
3% 

< 1% 
< 2,7% 

< 10,2% 
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In de discussieparagraaf worden de resultaten van het onderzoek kritisch geanalyseerd. Na de 

discussie worden de conclusies getrokken uit de onderzoeksresultaten. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met aanbevelingen voor systeemoptimalisatie en vervolgonderzoek. 

5.1 . Discussie 

De discussie geeft commentaar op de onderzoeksresultaten. Hieronder zijn de discussiepunten 

puntsgewijs weergegeven: 

• de simulatie van de warmte- en koudevraag van het gebouw heeft soms grote afwijkingen ten 

opzichte van de meetwaarden . De precieze invloed hiervan op het aantal momenten dat het 

Maaswater als directe energiebron gebruikt kan worden is onduidelijk. Het uiteindelijke effect 

hiervan op de bepaling van de meerwaarde van het gebruik van Maaswater is zeer klein vanwege 

de lage theoretische besparing (zie paragraaf 4.2); 

• de regeltechnische optimalisatiemogelijkheden van het systeem zijn niet goed te simuleren 

doordat het simulatiemodel niet t,ijdsafhankelijk is. Een dynamisch (volledig tijdsafhankelijk) 

simulatiemodel kan de volgende optimalisaties onderzoeken: 

een groter warmwaterbuffervat waardoor het aantal schakelingen van de warmtepomp 

verlaagd kan worden en mogelijk het rendement verhoogd kan worden . 

het effect van het opslaan van extra koude in de koude bron om het energieverlies van 

koude die in de toekomst opgeslagen wordt te verlagen. 

regeltechnische optimalisatie door het systeem trager of juist sneller te laten reageren op 

de energievraag van het gebouw. 

Hoewel het goed kan zijn om bovenstaande optimalisatiemogelijkheden te onderzoeken hebben 

ze slechts zijdelings te maken met het vinden van de meerwaarde van het gebruik van 

Maaswater. 

5.2. Conclusies 

Het warmte- en koudeopwekkingssysteem (WKO) van de Maastoren te Rotterdam bestaat uit een 

monovalent warmtepompsysteem in combinatie met warmte- koudeopslag en Maaswater. Dit 

systeem is geanalyseerd en gemeten, daaruit zijn de volgende conclusies te trekken: 

• het WKO-systeem functioneert goed; het voorziet in de warmte- en koudebehoefte van het 

gebouw met rendementen die gelijk of hoger zijn dan de in de literatuur gevonden waarden; 

• het WKO-systeem kan accuraat gesimuleerd worden door een stationair simulatiemodel op basis 

van energie- en massabalansen. Met behulp van het simulatiemodel kunnen optimalisatie

varianten doorgerekend worden en zo getoetst worden op energetische haalbaarheid ; 

• de energetische prestaties van het WKO-systeem kunnen verder geoptimaliseerd worden door de 

stooklijn van de aanvoertemperatuur warmwater naar het gebouw te verlagen en de tweede 

warmtepomp pas in te schakelen als de eerste warmtepomp op vol vermogen draait. 
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Geconcludeerd kan worden dat het gebruik van oppervlaktewater (Maaswater) in combinatie met 

bodemopslag en warmtepompen op de volgende vier gebieden meerwaarde heeft: 

1. Maaswater als regenerator 

• Maaswater kan circa 3.270 uur per jaar ingezet worden voor regenereren van warmte 

(Gm ~ 17"C) en circa 1.900 uur per jaar voor regeneratie van koude (Gm s 6 "C). 

• Het Maaswatersysteem van de Maastoren is succesvol ingezet om circa 950 MWh koude op te 

slaan in de koudebron en is daarmee een goede regenerator gebleken; 

2. Maaswater inzetten voor verhoging temperatuursverschil warme-/koudebron 

• door het Maaswatersysteem in serie met de warmtepomp te zetten kan in de winter bronwater 

extra afgekoeld worden (bij Gm s 5 "C) en in de zomer extra opgewarmd worden (bij Gm ~ 17 "C); 

• het bronnensysteem van de Maastoren heeft mede door deze 'serieschakeling' een 

brontemperatuursverschil bij warmtelevering van 8,1 "C en bij koudelevering van 7,5"C 

gerealiseerd. Hoewel conform ontwerp (8 "C) is dit in vergelijking met andere warmte

koudeopslagsystemen hoog (Koenders, 2009) : gemiddeld 4,1 oe bij warmtelevering, gemiddeld 

4,6°C bij koudelevering. 

• Deze verhoging van het jaargemiddelde temperatuursverschil van de bronnen leidt tot een 

vermindering van de grondwaterverplaatsing van circa 40%; 

• verlaging van de grondwaterverplaatsing van 40% geeft een jaarlijkse besparing op het 

elektriciteitsgebruik van maximaal 3,5%. 

3. Maaswater als directe energiebron in de tussenseizoenen 

• Maaswater kan circa 5.440 uur per jaar ingezet worden als warmtebron voor de warmtepomp 

(Gm ~ 1 O"C), de temperatuur die het Maaswater in de winter bereikt, circa 1-9°C, is te laag om als 

directe warmtebron voor de warmtepomp te dienen; 

• Maaswater kan circa 3.000 uur per jaar ingezet worden als directe koeling (Gm s 9"C) tussen mei 

en oktober is directe koeling zonder tussenkomst van de warmtepomp niet mogelijk; 

• het gebruiken van Maaswater als directe energiebron in de tussenseizoenen heeft in het 

Maastoren WKO-systeem vooralsnog niet plaatsgevonden; 

• bij gebruik van Maaswater als directe energiebron verbeteren de energetische prestaties 

nauwelijks; maximaal 2%, gemiddeld minder dan 1% energiebesparing. De grondwater

verplaatsing zal er maximaal 17% (in extreme situaties), gemiddeld minder dan 1% door verlaagd 

worden; 

4. Maaswater als back-up voor de bronnen 

• Maaswater kan circa 5.440 uur per jaar ingezet als back-up bij uitval en/of onderhoud van het 

bronnensysteem (als warmte- of koudebron voor de warmtepomp) ; 

• het Maaswatersysteem is in april 2011 succesvol ingezet als back-up van het bronnensysteem. 
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Geconcludeerd kan worden dat het toevoegen van oppervlaktewater aan een WKO-systeem het 

rendement verbeterd (gemiddeld met 3,9% maximaal met 1 0,2%) doordat het veel voorkomende 

praktijkproblemen zoals een laag temperatuursverschil tussen de warme- en koudebron, 

overschrijding van de ontwerpwaterverplaatsing en energieonbalans kan verminderen dan wel kan 

oplossen. 

5.3. Aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende aanbevelingen gemaakt voor de 

eigenaar van het WKO-systeem: 

• verlaag de stooklijn van de aanvoertemperatuur warmwater naar het gebouw zoveel als mogelijk. 

Een verlaging van de maximale aanvoertemperatuur van 55"C naar 50"C levert een jaarlijkse 

besparing op van circa 40 MWh elektriciteit, dit geeft een exploitatievoordeel van circa € 4.000,

per jaar; 

• schakel de tweede warmtepomp pas in als de eerste warmtepomp op vol vermogen draait, dit 

beperkt het aantal schakelingen van de warmtepomp en zal naar verwachting een besparing van 

circa 11 MWh op het elektriciteitsgebruik opleveren dit geeft een exploitatievoordeel van circa 

€ 1.100,- per jaar; 

• gebruik het Maaswater niet als directe energiebron in de tussenseizoenen, dit levert nagenoeg 

geen energetische besparing op terwijl het Maaswatersysteem wel regelmatig schoongespoeld 

moet worden met leidingwater. 

Voor een eventueel vervolgonderzoek worden de volgende aanbevelingen gemaakt: 

• maak een dynamische simulatie waarbij de tijdsafhankelijkheid van de warmtepompen en van de 

brondoubletten meegenomen wordt. Dit kan beter inzicht geven in het schakelgedrag van de 

warmtepompen en de temperatuur- en energieinhoudafhankelijkheid van de bronnen. Mogelijk 

dat hieruit meer systeemverbeteringen volgen. De verwachting is niet dat dit tot een andere 

conclusie zalleiden over de meerwaarde van het gebruik van Maaswater bij WKO-systemen ; 

• neem in de simulatie meerdere oppervlaktewateren mee, bijvoorbeeld een diep en ondiep meer, 

de zee en een vijver. Hiermee kunnen de onderzoeksresultaten toepasbaar worden gemaakt voor 

oppervlaktewater in het algemeen en beperkt het zich niet alleen tot Maaswater. 
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