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“Niet alleen een goed ontworpen klimaatinstallatie plus een geoptimaliseerde regeling zijn 

van belang als je het beste wilt halen uit je warmte- en koude opslag. Ook actief beheer en 

sturing op het energieverbruik dragen daar aanzienlijk aan bij.” 
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Samenvatting 
De Omgevingsdienst Haaglanden heeft subsidie ontvangen voor het in kaart brengen van 

het functioneren van bestaande klimaatinstallaties met een bodemenergiesysteem (open 

WKO). Er zijn in totaal 42 klimaatinstallaties met een open WKO doorgelicht door een expert 

in bijzijn van een medewerker van de Omgevingsdienst Haaglanden, 33 installaties bij 

kantoren en 9 bij glastuinbouwbedrijven. De bevindingen en aanbevelingen zijn in een apart 

locatierapport verwerkt en naar de gebouweigenaar, gebruiker en/of beheerder gestuurd. Het 

locatierapport is in veel gevallen een handreiking om in overleg met een installateur of 

adviseur concrete maatregelen door te voeren en hiermee te komen tot een zo’n groot 

mogelijke energiebesparing.  

De doorgelichte klimaatinstallaties met een bodemenergiesysteem zijn opgedeeld in drie 

categorieën, goed, gemiddeld en slecht (zie tabel 1, bladzijde 14). Van de 42 installaties 

functioneren er 9 goed, 24 gemiddeld en 9 slecht. Met de juiste aandacht van de gebruiker 

en doorvoering van maatregelen met een geringe investering kunnen bestaande 

klimaatinstallaties met bodemenergiesystemen –welke gemiddeld functioneren- relatief 

eenvoudig worden geoptimaliseerd. Installaties welke slecht functioneren vergen vaak een 

complexere aanpak en een grotere investering. 

Optimalisatie van gemiddeld en slecht functionerende klimaatinstallaties met WKO omvat 

een groot potentieel voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, welke hard nodig is 

om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Vanuit die gedachte is het noodzakelijk om 

alle middelen aan te wenden om optimalisatie te bewerkstellingen. Stilzetten van bestaande 

WKO-systemen is vernietiging van besparingspotentieel waarvoor veel geld is geïnvesteerd.  

Wanneer het functioneren van WKO bij kantoren wordt vergeleken met WKO in de 

tuinbouwsector komt duidelijk naar voren dat men in de tuinbouw de financiële meerwaarde 

van koeling en verwarming met een WKO daadwerkelijk inziet. Immers; lagere energiekosten 

dragen bij aan lagere productiekosten, ofwel een hogere winst. Ook is in de tuinbouwsector 

de specifieke kennis en interesse bij de gebruiker aanwezig om dit bespaarpotentieel 

volledig te verzilveren.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gebruiker of beheerder van het kantoor vaak de 

specifieke kennis rondom de techniek mist en niet kan overzien of zijn of haar installatie 

optimaal functioneert. Hierdoor mist bij degene die de energierekening betaalt de urgentie 

om in actie te komen en maatregelen door te voeren. Er wordt met name gelet op het 

klimaatcomfort en het voorkomen van storingen. Het bijbehorende energieverbruik is hierbij 

van ondergeschikt belang. 

Uit de rapportage komt een hoog besparingspotentieel naar voren, op dit moment is het 

echter nog niet mogelijk om het geheel volledig te kwantificeren. Om de besparing 

daadwerkelijk in beeld te krijgen wordt eind 2017 een vervolgactie uitgevoerd waarbij 

nagegaan wordt of de aanbevelingen uit de rapportage zijn opgevolgd en zo ja wat het 

gevolg daarvan is voor het energieverbruik. 
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1. Inleiding  
In het kader van het SER energieakkoord heeft de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) 

subsidie aangevraagd en ontvangen om energiebesparing te realiseren bij de 

kantorensector. Er is gekozen voor kantoren omdat de kantorensector ruim 

vertegenwoordigd is in de provincie. In de regio Haaglanden alleen staan al 4.500 

kantoorgebouwen. Binnen de regio Haaglanden is de kantorensector verantwoordelijk voor 

7% van de totale CO2-uitstoot, hetgeen overeenkomt met een energieverbruik van 10 PJ per 

jaar.  

Er is onder andere subsidie verkregen voor het in kaart brengen van het functioneren van 

bestaande klimaatinstallaties met een bodemenergiesysteem (open WKO) bij kantoren en 

het geven van aanbevelingen aan de gevestigde gebruiker van de kantoren om het 

functioneren van klimaatinstallaties met bodemenergiesysteem te optimaliseren. De 

bevindingen en aanbevelingen zijn in een apart locatierapport verwerkt en naar de 

gebruikers/beheerders van de kantoren gestuurd.  

Op grond van de subsidie is bij 16 kantoren in Provincie Zuid-Holland het functioneren van 

de klimaatinstallatie met bodemenergiesysteem (open WKO) onderzocht. Gemeente Den 

Haag heeft daarnaast opdracht gegeven tot het bezoeken van nog eens 17 

kantoorgebouwen in haar gemeente. In Den Haag bevinden zich in totaal circa 65 

klimaatinstallaties met bodemenergiesysteem (open WKO), waarvan 50 bij kantoren.  

Buiten de genoemde subsidie is op grond van het duurzaamheidsprogramma van de ODH 

bij  9 glastuinbouwbedrijven het functioneren van klimaatinstallatie met 

bodemenergiesysteem (open WKO) onderzocht. Hier is dezelfde werkwijze toegepast. Dit 

eindrapport geeft een overzicht van de bevindingen en aanbevelingen van de bezochte 

locaties en een globale weergave van het functioneren van de installaties. De beoordeling 

van het functioneren van de installaties is opgedeeld in drie categorieën; goed, gemiddeld en 

slecht. 

Voorafgaand aan het onderzoek is een projectgroep samengesteld. De volgende personen 

hebben het project voorbereid en de werkwijze bepaald.  

 Marinus Stulp, Gemeente Den Haag 

 Annette Swinkels, ODH 

 Deny van Hooijdonk, ODH 

 Mark Netten ODH 

 Robert van der Voort, ODWH 

 Reinout Krijger, Innuvate BV 

 Peter Rolf, Energy Retrofit 
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2. Introductie 
Een warmte- en koudeopslag (WKO) is een bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van 

het grondwater in ondergrondse watervoerende pakketten om klimaatinstallaties in 

gebouwen te voorzien van warmte in de winter en koude in de zomer.  

In de provincie Zuid-Holland zijn in totaal ongeveer 500 klimaatinstallaties met een 

bodemenergiesysteem. De provincie Zuid-Holland is Bevoegd Gezag daar waar het gaat om 

open WKO-systemen.1 Vergunningverlening en toezicht zijn door de provincie ondergebracht 

bij de ODH. 

Opbouw van een klimaatinstallatie met bodemenergiesysteem 

Een klimaatinstallatie met bodemenergiesysteem bestaat in hoofdzaak uit de volgende 

onderdelen: 

• het bronnensysteem bestaande uit een koude en warme bel in een ondergrondse 

watervoerende laag; 

• het omzettingssysteem, bestaande uit een warmtewisselaar waar warmteoverdracht 

plaatsvindt tussen het grondwater- en het gebouwcircuit; 

• het opwekkingssysteem, veelal bestaande uit één of meerdere warmtepompen; 

• het transportsysteem met verdeler/verzamelaar, leidingen en hydraulische schakelingen 

• het afgiftesysteem, waarbij warmte- of koelenergie wordt overgedragen aan de ruimten 

door middel van bijvoorbeeld vloerverwarming- of vloerkoeling; 

• regeneratievoorzieningen, om onbalans te voorkomen (bijvoorbeeld een droge koeler); 

• een overkoepelend besturingssysteem, ook wel een regeltechnische installatie genoemd. 

 

                                                           

 

1 Bij open WKO-systemen vindt, in tegenstelling tot gesloten WKO-systemen (warmtewisselaar), actief 
onttrekking en retournering van grondwater plaats. 
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Globale werking tijdens de winter 

In de winter wordt het gebouw verwarmd met 

opgeslagen zomerwarmte. Gedurende de winter 

wordt uit de warme bronnen grondwater 

onttrokken. Voor verwarming staat de warme 

bron in veel gevallen indirect in verbinding met 

een centrale warmtepomp. De warmtepomp 

brengt het water op het gewenste niveau voor 

verwarmingsdoeleinden. Via transportleidingen 

wordt de warmte afgegeven aan de ruimten, 

vaak door middel van inductie-units, 

vloerverwarming of betonkernactivering. Het 

afgekoelde grondwater wordt geretourneerd naar 

de koude bronnen en opgeslagen voor gebruik in 

de zomer (koude laden). Het grondwatercircuit 

en de gebouwinstallaties zijn        Afb 1: Werking tijdens de winter (koude laden)  

gescheiden door middel van warmtewisselaars (TSA). Als zijnde piekvoorziening (of bij uitval 

van de warmtepomp) kan gebruik worden gemaakt van een verwarmingsketel of een 

stadverwarmingsaansluiting.  

Globale werking tijdens de zomer 

Gedurende de zomer wordt via de koude bronnen 

grondwater onttrokken voor levering van 

koelenergie aan het gebouw (koude ontladen). Het 

grondwatercircuit en de gebouwinstallaties zijn 

gescheiden door middel van een warmtewisselaar 

(TSA). Via transportleidingen wordt de koelenergie 

(warmteonttrekking) afgegeven aan de ruimten, 

vaak door middel van inductie-units, vloerkoeling of 

betonkernactivering. Het opgewarmde grondwater 

wordt vervolgens geretourneerd via de warme bron.  

                                                                        Afb 2: Werking tijdens de zomer (koude ontladen) 
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3. Aanleiding 
De provincie Zuid-Holland en de gemeenten in deze provincie hebben klimaatbeleid 

vastgesteld. Dit beleid is gericht om te komen tot een klimaat- en energie neutrale provincie 

in uiterlijk 2050. Zo is een van de ambities van de provincie Zuid-Holland een CO2 neutrale 

gebouwde omgeving in 2035. Klimaatinstallaties met bodemenergiesysteem (WKO) dragen, 

omdat energie wordt opgeslagen voor het volgende seizoen, in belangrijke mate bij om deze 

ambitie te realiseren. Een WKO is dus geen energieleverancier, warmte uit de zomer wordt 

opgeslagen en in de winter gebruikt. In de winter vindt dit vice versa plaats. De energie die 

uit het grondwater onttrokken wordt, dient ook weer in de ondergrond te worden 

teruggebracht. De techniek draagt bij aan de verduurzaming van Nederland wegens de hoge 

CO2 reductie die er mee gerealiseerd kan worden voor het koelen en verwarmen van de 

woningen en gebouwen. 

In principe zijn WKO’s dus een bewezen techniek voor duurzame energievoorziening. Begin 

2014 is echter het rapport “SKB-project WKO waar voor je geld!” van het Gebruikersplatform 

Bodemenergie verschenen over het functioneren van WKO’s in de regio Amsterdam. Het 

onderzoek toonde aan dat slechts 15% van de WKO’s goed of redelijk functioneren.  

In de energievisie van Den Haag is de ontwikkeling van bodemenergie een speerpunt. Bij het 

vaststellen van de energievisie waren de geconstateerde problemen in Amsterdam bij 

WKO’s nog niet bekend. Om als gemeente het toepassen van WKO’s te stimuleren, moet 

zeker zijn dat de techniek zonder problemen functioneert. 

Daarnaast is uit onderzoek van TNO en Halmos, in opdracht van SenterNovem, gebleken 

dat gebouwen gemiddeld genomen 25 procent te veel energie gebruiken. De inregeling van 

de klimaatinstallatie heeft hierin een groot aandeel. In algemene zin kan worden gesteld dat 

zeventig procent van de klimaatinstallaties in utiliteitsgebouwen in Nederland niet goed 

presteert. Door goede inregeling van klimaatinstallaties valt nog veel energiebesparing te 

realiseren. Hierbij moet gezegd worden dat dit onderzoek betrekking heeft op alle 

klimaatinstallaties en dus niet specifiek alleen die met een WKO. 

Ook de ODH -die sinds 2013 voor de gehele provincie Zuid-Holland toezicht uitvoert op de 

werking van open WKO-installaties- heeft geconstateerd dat niet alle WKO-installaties 

optimaal functioneren. Af en toe is zelfs vastgesteld dat de WKO-installatie geheel uit staat.  

Bovengenoemde onderzoeken en constateringen gaven aanleiding voor de ODH en 

Gemeente Den Haag, om in 2016 een onderzoek uit te voeren naar de situatie in 

Haaglanden en de rest van de provincie Zuid-Holland.  
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4. Aanpak  
De ODH heeft in totaal 47 gebruikers en/of beheerders van klimaatinstallaties met een open 

WKO benaderd om vrijwillig deel te nemen aan dit project. Een aantal daarvan hebben 

aangegeven niet deel te willen nemen onder andere wegens tijdgebrek, leegstand van het 

gebouw of MJA verplichtingen. Er zijn in 2016 uiteindelijk 42 klimaatinstallaties met een open 

WKO doorgelicht door een expert in bijzijn van een medewerker van de ODH, bij de 

onderzoeken buiten het Haaglandengebied is ook een Wm-inspecteur van de desbetreffende 

omgevingsdienst aangesloten. Energy Retrofit heeft in Zuid-Holland klimaatinstallaties met 

open WKO bij 16 kantoren en 9 glastuinbouwbedrijven bezocht. Innuvate B.V. onderzocht in 

dezelfde periode 17 kantoorlocaties in Den Haag. 

Werkwijze 

Om inzicht te kunnen verwerven in het functioneren van klimaatinstallaties met een 

bodemenergiesysteem is per locatie steeds dezelfde werkwijze gehanteerd. De projectgroep 

heeft voorafgaand aan het onderzoek een aantal standaard beoordelingspunten benoemd 

om de klimaatinstallaties met WKO uniform te controleren. Deze zijn terug te vinden in 

bijlage 2. De nadruk van het technische onderzoek is gelegd op het bovengrondse deel van 

de installaties omdat uit de praktijk blijkt dat een goede samenhang van de WKO met de 

bovengrondse klimaatinstallatie essentieel is voor een efficiënte energieopwekking. 

Aanvraag informatie 

Ter voorbereiding op een bedrijfsbezoek werd door de projectgroep verzocht om een aantal 

gegevens aan te leveren en in te vullen. Het betrof de volgende gegevens/ informatie: 

- de revisiedocumenten van het bodemenergiesysteem; 

- een werktuigbouwkundig principeschema; 

- indien beschikbaar, een regeltechnische omschrijving (RTO); 

- de jaaropgaven met meet- en registratiegegevens van de verplaatste grondwater- en 

energiehoeveelheden en temperaturen over de afgelopen 3 jaar; 

- voor zover aanwezig, een evaluatierapport over het rendement van het systeem, de 

gerealiseerde energiebesparing en de energiebalans in de bodem; 

- de jaarafrekeningen van het totale energieverbruik over de afgelopen 3 jaar; 

- indien beschikbaar, een plan van aanpak en/of energiebesparingsrapport van het 

gebouw. 

Tevens werd gevraagd om de volgende gegevens in te vullen: 

- het bouwjaar van het kantoor; 

- bruto vloeroppervlakte; 

- aantal bouwlagen; 

- de gebruiksfunctie van het gebouw; 

- de bezettingsgraad in de afgelopen 3 jaar; 

- of bouwdelen onlangs zijn gerenoveerd; 

- welk service- en onderhoudscontract de gebruiker met de installateur is aangegaan. 
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Bedrijfsbezoek 

Het bedrijfsbezoek bestond uit twee delen. Het eerste deel van het bezoek bestond uit een 

introductie en een uitgebreid gesprek met de gebruiker en/of beheerder. In de meeste 

gevallen was ook de beherend installateur aanwezig. Tijdens het gesprek kwamen een 

aantal organisatorische onderwerpen aan bod. Een verslag van het gesprek is opgenomen in 

het locatierapport. Hiernaast is tijdens het gesprek steeds dezelfde vragenlijst gehanteerd. 

De gestelde vragen en antwoorden zijn weergegeven in bijlage 1. 

Het tweede deel van het bezoek bestond uit een rondgang door het gebouw. Hierbij is onder 
andere gekeken naar de opbouw en technische staat van de klimaatinstallatie en werd 
aanwezige meetapparatuur uitgelezen. Tevens werd indien mogelijk en beschikbaar door 
middel van een “kijkfunctie” de op dat moment actuele bedrijfswijze van de installatie in het 
gebouwbeheersysteem bekeken. 
 

Verwerking in een locatierapport 

Na het bedrijfsbezoek is door de projectgroep een locatierapport opgesteld. In het 

locatierapport is een beoordeling gegeven van de klimaatinstallatie met 

bodemenergiesysteem aan de hand van de toegestuurde informatie en het bedrijfsbezoek. 

Waar mogelijk werden rendementen uitgerekend en de energetische status van de installatie 

bepaald. Daarnaast zijn indien van toepassing aanbevelingen gedaan om de installatie 

verder te optimaliseren. Het locatierapport is in veel gevallen een handreiking voor de 

gebruiker of beheerder om in overleg met de installateur of adviseur concrete maatregelen 

door te voeren en te komen tot een zo’n groot mogelijke energiebesparing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit rapport Hoogheemraadschap van Rijnland Archimedesweg 1 te Leiden: 

 

“Het bodemenergiesysteem van Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden werkt naar 

behoren. De cumulatieve balans over een periode van drie jaar is op orde en zowel 

in de winter- en zomerperiode wordt gewerkt met goede temperatuurverschillen over 

de bronnen. Uit de aangeleverde gegevens over het energieverbruik is op te maken 

dat de warmtepomp volledig wordt ingezet voor verwarming van het gebouw.” 
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5. Bevindingen kantoren 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn hieronder de belangrijkste bevindingen 

omschreven. 

1. Het bodemenergiesysteem functioneert naar behoren (3 van 33) 

Bij 3 van de 33 (9%) kantoren werkt het bodemenergiesysteem volledig in de lijn der 

verwachting. De cumulatieve balans over een periode van drie jaar is op orde, zowel 

in de winter- en zomerperiode wordt gewerkt met goede temperatuurverschillen over 

de bronnen en er zijn geen substantiële hydraulische aansluitfouten gesignaleerd. Uit 

de aangeleverde gegevens over het energieverbruik is op te maken dat de WKO en 

warmtepomp volledig worden in gezet voor haar toepassing.  

 

2. Koude-overschot in de bodem (19 van 33) 

Bij 19 van de 33 (58%) kantoren wijkt het energieprofiel van de WKO af van de 

verwachting, waardoor een koude-overschot in de bodem aanwezig is groter dan 

15%. In de afgelopen jaren is bij deze kantoren het aandeel voor het gebruik van 

verwarming structureel groter geweest dan het aandeel voor gebruik van koeling aan 

het gebouw. Vaak is sprake van gebruik van (aanvullende) mechanische koeling, 

terwijl koude-overschot aanwezig is in de bodem. De koude bron kan effectiever in 

worden gezet. Bij deze kantoren wordt niet voldaan aan de eisen zoals gesteld in de 

verleende vergunning. 

 

3. Geen afspraken over periodieke monitoring (17 van 33) 

Bij 17 van de 33 (52%) kantoren zijn geen afspraken gemaakt over preventieve 

monitoring van de installaties via het gebouwbeheersysteem. Er is geadviseerd om 

extra aandacht te besteden aan periodieke controle door middel van periodieke inkijk 

in het gebouwbeheersysteem. Het preventieve karakter, de juiste man op de juiste 

plek en de investering van tijd is hierbij belangrijk. Door middel van monitoring 

kunnen verrassingen, zoals langdurige defecten en slecht presterende 

installatiedelen worden voorkomen. Wanneer tijdig wordt gesignaleerd kan hierop 

worden bijgestuurd. 

 

4.  Regeling optimaliseren (17 van 33) 

Bij 17 van de 33 (52%) kantoren kan de algehele klimaatregeling nog worden 

geoptimaliseerd. Door stooklijnen, setpoints en de voorwaardeschakeling (vrijgave) 

van de gebouwinstallatie te laten controleren en beheren door een specialist op dit 

gebied, kan het klimaatcomfort worden verbeterd en het energieverbruik worden 

verlaagd. Bij een aantal kantoren is vastgesteld dat de centrale zomergrens niet in de 

regeling aanwezig was of niet juist was ingesteld. Wij hebben bij een aantal kantoren 

het vermoeden dat -vanwege onjuiste instellingen in de regeling- over een langere 

periode gelijktijdig gekoeld en verwarmd is. Dit is vanuit energetisch oogpunt en 

comfortbeleving niet wenselijk.  
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5. Effectiever laden koude bron (17 van 33) 

Bij 17 van de 33 (52%) kantoren kan de koude bron van de WKO effectiever worden 

geladen en ligt de temperatuur meer dan 1 Kelvin hoger dan het ontwerp. Door koude 

in de winterperiode effectiever te laden kan in de zomerperiode met een lagere 

onttrekkingstemperatuur worden gewerkt. Dit draagt bij aan verbetering van het 

opwekkingrendement van de WKO en de werking van de achterliggende installatie. 

Soms kan dit opgelost worden door de instellingen van de warmtepomp anders te 

laten configureren of ongewenste mengpunten in het leidingwerk weg te nemen. In 

de meeste gevallen zijn kleine hardware componenten; zoals een klep, pomp of stuk 

leidingwerk, of hun instellingen de veroorzaker van een te hoge injectietemperatuur 

bij de koude bron. 

 

6. Geen actieve maandelijkse energiemeting (16 van 33) 

Bij 16 van de 33 (48%) kantoren werd het energieverbruik niet maandelijks 

geregistreerd, of ontbrak meetapparatuur. Er is geadviseerd om het energieverbruik 

actief te gaan meten, registreren en vergelijken. Door het totale verbruik actief te 

meten en te registreren wordt het energieverbruik van het kantoor inzichtelijk. Het 

energieverbruik kan worden vergeleken met vorige perioden, zodat hierop actief kan 

worden gestuurd. Wanneer maatregelen worden getroffen in het gebruik of 

technische optimalisaties worden doorgevoerd wordt het effect direct zichtbaar. Op 

tactische plaatsen in de installatie kan meetapparatuur worden bijgeplaatst. Door 

bijvoorbeeld de centrale warmtepomp te voorzien van een kilowattuurmeter wordt het 

verbruik van dit apparaat meetbaar en kan tijdig worden ingegrepen bij een verhoogd 

elektragebruik van deze machine door bijvoorbeeld vervuiling, of een ander 

koudemiddelzijdig probleem. 

 

7. Lage delta T tijdens ontladen (zomer) (16 van 33) 

Bij 16 van de 33 (48%) kantoren is de gewogen gemiddelde infiltratietemperatuur 

tijdens koudelevering aan het gebouw (ontladen) instabiel en ligt deze nog niet op het 

niveau van het ontwerp. Dit is in de meeste gevallen het gevolg van een te lage 

retourtemperatuur uit de gebouwinstallatie. Dit punt heeft een sterke relatie met 

alinea 8 van de bevindingen. Het koude water warmt hierbij als gevolg een te hoge 

volumestroom of hydraulische schakelfouten onvoldoende op. Door het 

temperatuurverschil over het gebouwcircuit te vergroten kan het 

opwekkingrendement van de WKO substantieel worden verbeterd. 

 

8. Hydraulische kortsluitingen in leidingwerk gebouwinstallatie (15 van 33) 

Bij 15 van de 33 (45%) kantoren is vastgesteld dat op tenminste één positie in de 

gebouwinstallatie aansluitfouten aanwezig waren, variërend van verkeerd 

aangesloten warmtewisselaars (2 maal) en droge koeler (1 maal) tot zeer regelmatig 

aanwezige kortsluitleidingen tussen de aanvoer- en de retourleiding (12 maal). 

Hierdoor wordt aanvoerwater overgestort op de centrale retourleiding. Dit is niet 

wenselijk. Er wordt in het gebouw te veel water verplaatst en er ontstaat nauwelijks 

een temperatuurverschil over het circuit tussen de warme en de koude bron en vice 
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versa. Wij hebben geadviseerd om de hydraulische opbouw van de installatie te laten 

aanpassen. Dit draagt bij aan het vergroten van het temperatuurverschil tussen de 

bronnen en het verhoogt het opwekkingrendement van de WKO en totale installatie. 

 

9. Incorrecte meet- en/of registratiegegevens vertaald naar de jaaropgave (12 van 33) 

Bij 12 van de 33 (36%) kantoren is vastgesteld dat meet- en registratiegegevens van 

de WKO niet correct zijn. Er is sprake van registratie (ten gevolge van de 

gebouwautomatisering) en invulproblemen. Bij een aantal kantoren voldeed de 

rekenmodule van de GBS-fabrikant niet waardoor bijvoorbeeld de gewogen 

gemiddelde temperatuur niet juist werd geregistreerd. In enkele gevallen werd in de 

jaaropgave een grondwaterdebiet en temperaturen opgegeven, maar hiernaast geen 

of een verkeerde energiehoeveelheid opgegeven.  

 

Verder zijn in een aantal gevallen invul- en optelfouten gemaakt. Om een beoordeling 

te kunnen geven over het functioneren van de WKO is het essentieel om de meet- en 

registratiegegevens correct en compleet aan te leveren. Wij hebben de betreffende 

kantoren geadviseerd om de meetapparatuur te laten controleren en de jaaropgave 

te laten invullen door een BRL6000-21-gecertificeerde partij. Het is sinds 2014 

wettelijk verplicht dat de beherende partij dit BRL6000-21 certificaat heeft. 

 

10. Leegstand en onderbezetting (6 van 33) 

Bij 6 van de 33 (18%) kantoren is sprake van structurele leegstand of substantiële 

onderzetting (<50%). Deze kantoren gebruiken meer energie voor warmtelevering, 

dan voor koudelevering aan het gebouw. Hier is sprake van een koude-overschot in 

de bodem. De installatie is te groot gedimensioneerd voor haar huidige toepassing en 

functioneert gemiddeld. 

 

11. Defect aan bronnen (4 van 33) 

Bij 4 van de 33 (12%) kantoren is een defect ontstaan aan de bronnen. De installaties 

zijn voor een langere periode uitgeschakeld en daarna weer in gebruik genomen. Een 

enkele installatie staat na een groot regeltechnisch defect langdurig onbeheerd 

handmatig ingeschakeld. Dit heeft effect op het energieprofiel van de WKO. 
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6. Beoordeling kantoren 
Aan de hand van de locatierapporten is door de projectgroep een onderverdeling gemaakt in 

goed, gemiddeld en slecht functionerende klimaatinstallaties met bodemenergiesysteem. 

Tijdens het maken van de onderverdeling is gekeken naar de technische en organisatorische 

bevindingen en aanbevelingen per locatie. Hiernaast vormde het gesprek met de 

gebouweigenaar, gebruiker en/of beheerder inzicht in de wijze van beheer van de installaties 

en de afspraken die zijn gemaakt over de dienstverlening van installateurs en/of adviseurs. 

Het geheel is binnen de projectgroep gewogen, waarna een indeling is gemaakt.  

Uit het onderzoek blijkt dat bij 33 beoordeelde kantoren in Zuid-Holland 5 installaties goed 

functioneren, 20 installaties gemiddeld functioneren en 8 installaties slecht functioneren.  

Vanwege het feit dat iedere klimaatinstallatie anders is opgebouwd (het zijn immers geen 

standaard producten) en vele factoren een rol kunnen spelen in de beoordeling is het lastig 

geweest om een strikt eenduidige indeling te maken. Een aantal installaties zouden in een 

andere categorie kunnen thuishoren, echter is de doorslag voor deze beoordeling gemaakt 

op basis van informatie die beschikbaar is geweest en de indruk die de projectgroep heeft 

gekregen van het bedrijfsbezoek.  

In de achterliggende tabel is een omschrijving en onderbouwing gegeven van de indeling in 

de categorieën goed, gemiddeld en slecht functionerende installaties.   
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Categorie Algemene omschrijving  Onderbouwing 

Goed Het bodemenergiesysteem 
werkt volledig in de lijn der 
verwachting en conform 
ontwerp en regelgeving 
 

De cumulatieve balans over een periode van drie jaar is 
op orde, of heeft een afwijking welke verklaarbaar is voor 
het meetmoment en zowel in de winter- en zomerperiode 
wordt gewerkt met goede temperatuurverschillen over de 
bronnen. Er is specialistische aandacht voor beheer, 
monitoring en optimalisatie. Het gebruik van de WKO ligt 
in de lijn van het ontwerp zoals opgenomen in de 
verleende vergunning.  

Gemiddeld Het bodemenergiesysteem 
wordt ingezet voor haar 
toepassing, maar kan nog 
worden geoptimaliseerd. 
 

Het systeem bespaart energie en CO2 ten opzichte van 
traditionele installaties (standaard ketel+koelmachine), 
men is tevreden over het binnenklimaat. Echter kunnen 
een aantal beoordelingspunten van de WKO nog worden 
verbeterd, zoals bijvoorbeeld: 

- de inzet van de WKO ten opzichte van 
koelmachine en ketel (t.g.v. 
regeltechniekinstellingen) 

- delta T over de bronnen 
- energiebalans 

 
Ook kan er sprake zijn van structurele onderbezetting of 
leegstand.  
 

Slecht Het bodemenergiesysteem 
voldoet niet. 
 

Het systeem voldoet op meerdere punten in het geheel 
niet aan de voorschriften en ontwerpuitgangspunten zoals 
opgenomen in de vergunning. Of, de WKO staat stil, heeft 
langdurig uitgestaan vanwege een defect of er is sprake 
van handmatig bedrijf wegens een defect. Er is 
onvoldoende incentive om benodigd correctief onderhoud 
adequaat uit te voeren, of er is geen of onvoldoende 
aandacht voor energetisch beheer en/of optimalisatie.  
 

 
Tabel 1: Algemene omschrijving en onderbouwing per categorie 
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7. Bevindingen glastuinbouw 
Om de ervaringen van gebruikers van klimaatinstallaties met bodemenergiesysteem bij 

kantoren te kunnen vergelijken met een andere sector zijn aanvullend 9 plantenkwekerijen in 

de gemeente Westland bezocht. Hierbij is dezelfde werkwijze toegepast als bij het project 

kantoren. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn hieronder de belangrijkste bevindingen 

omschreven. 

1.  Het bodemenergiesysteem functioneert naar behoren (4 van 9) 

Bij 4 van de 9 kwekerijen werkt het bodemenergiesysteem volledig in de lijn der 

verwachting. De cumulatieve balans over een periode van drie jaar is op orde, zowel 

in de winter- en zomerperiode wordt gewerkt met goede temperatuurverschillen over 

de bronnen. Uit de aangeleverde gegevens over het energieverbruik is op te maken 

dat de WKO en warmtepomp worden in gezet voor haar toepassing.  

 

2. Geen afspraken over periodieke monitoring (6 van 9) 

Bij 6 van de 9 (67%) kwekerijen zijn geen afspraken gemaakt over preventieve 

monitoring van de installaties via het gebouwbeheersysteem. De gebruiker (eigenaar) 

is zelf goed op de hoogte van de opbouw van zijn installatie en kijkt dagelijks naar de 

werking via de centrale klimaatcomputer. De installaties draaien stabiel, met een 

trage regeling en werken met grote wateropslagtanks (buffer) voor gekoeld water en 

verwarmingswater. Veelal worden warmteoverschotten en/of koudeoverschotten 

bovengronds opgeslagen of direct ingezet voor andere delen van de kas, via de 

warmtepomp. Orchideeën- kwekerijen werken met ten minste twee faseringen in de 

kweek met verschillende kastemperaturen. 

 

3. Koude-overschot in de bodem (3 van 9) 

Bij 3 van de 9 (33%) kwekerijen wijkt het energieprofiel van de WKO af van de 

verwachting, waardoor koude-overschot in de bodem aanwezig is (>15%). In de 

afgelopen jaren is bij deze kwekerijen het aandeel voor het gebruik van verwarming 

structureel groter geweest dan het aandeel voor gebruik van koeling aan de kassen. 

Bij deze kwekerijen wordt niet voldaan aan de eisen zoals gesteld in de verleende 

vergunning. 

 

4. Effectiever laden koude bron (3 van 9) 

Bij 3 van de 9 (33%) kwekerijen kan de koude bron van de WKO effectiever worden 

geladen. Door koude in de winterperiode effectiever te laden kan in de zomerperiode 

met een lagere onttrekkingstemperatuur worden gewerkt. Dit draagt bij aan 

verbetering van het opwekkingrendement van de WKO en de achterliggende 

installatie. Soms kan dit opgelost worden door de instellingen van de warmtepomp 

anders te laten configureren. 
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5. Incorrecte meet- en/of registratiegegevens vertaald naar de jaaropgave (3 van 9) 

Bij 3 van de 9 (33%) kwekerijen is vastgesteld dat meet- en registratiegegevens van 

de WKO niet correct zijn. Er is sprake van registratie (ten gevolge van de 

gebouwautomatisering) en invulproblemen. Bij een aantal kwekerijen voldeed de 

rekenmodule van de GBS-fabrikant niet waardoor bijvoorbeeld de gewogen 

gemiddelde temperatuur niet juist werd geregistreerd. Verder zijn in een aantal 

gevallen invulfouten gemaakt.  

 

6. Warmte-overschot in de bodem (2 van 9) 

Bij 2 van de 9 (22%) kwekerijen wijkt het energieprofiel van de WKO af van de 

verwachting, waardoor een warmte-overschot in de bodem aanwezig is (>15%). In de 

afgelopen jaren is bij deze kwekerijen het aandeel voor het gebruik van koeling 

structureel groter geweest dan het aandeel voor gebruik van verwarming aan de 

kassen. Bij deze kwekerijen wordt niet voldaan aan de eisen zoals gesteld in de 

verleende vergunning.  

 

7. Regeling optimaliseren (2 van 9) 

Bij 2 van de 9 (22%) kwekerijen is de klimaatregeling sterk verouderd of kan de 

algehele klimaatregeling nog worden geoptimaliseerd.  

 

8. Lage delta T tijdens ontladen (zomer) (2 van 9) 

Bij 2 van de 9 (22%) kwekerijen is de gewogen gemiddelde infiltratietemperatuur 

tijdens koudelevering aan het gebouw (ontladen) instabiel en ligt deze nog niet op het 

niveau van het ontwerp. Dit is in de meeste gevallen het gevolg van een te lage 

retourtemperatuur uit de kasklimaatinstallatie. Door het temperatuurverschil over het 

kasklimaatcircuit te vergroten kan het opwekkingrendement van de WKO nog worden 

verbeterd. 

 

9. Geen actieve maandelijkse energiemeting (1 van 9) 

Bij 1 van de 9 (11%) kwekerijen werd het energieverbruik niet maandelijks 

geregistreerd, of ontbrak meetapparatuur. De overige 8 kwekerijen meten hun 

energieverbruik actief via de klimaatcomputer. Een aantal kwekerijen meet continu 

het actuele opwekkingsrendement van de warmtepomp. Dit geeft een goede indicatie 

van het totale rendement van de klimaatinstallatie tijdens warmtelevering aan de 

kassen. 

Bij geen van de kwekerijen is sprake van structurele leegstand, lage teeltopbrengst (<50%) 

of een langdurig defect ontstaan aan de bronnen. Ook zijn geen hydraulische aansluitfouten 

geconstateerd. Dit is terug te zien in het energieprofiel van WKO. Over het algemeen wordt 

gewerkt met grote temperatuurverschillen over de bronnen.   

  



 
 

18 
 

8. Beoordeling glastuinbouw 
Controle van de kwekerijen toont aan dat WKO-installaties in de glastuinbouwsector over het 

algemeen beter functioneren dan in de utiliteitssector (kantoren). Van de 9 beoordeelde 

kwekerijen in Zuid-Holland functioneren 4 installaties goed, 4 installaties gemiddeld en 1 

installatie slecht. Voor een omschrijving en onderbouwing van de drie genoemde categorieën 

verwijzen wij u naar tabel 1.  

Gebruiker is goed op de hoogte 

De belangrijkste reden voor het goed functioneren van de WKO-installatie is dat de gebruiker 

(eigenaar) zelf goed op de hoogte is van de werking van zijn installatie en dagelijks kijkt naar 

de regeling via de centrale klimaatcomputer. Dit is onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij 7 

van de 9 bezochte kwekerijen is dit het geval. 

 

 

 

 

 

 

Vrijwel alle bezochte installaties zijn ontworpen en geïnstalleerd door dezelfde installateur. 

De installateur is gespecialiseerd in tuinbouwprojecten. Er zijn steeds dezelfde 

installatieconcepten toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit rapport Ter Laak Orchids, Middenzwet 23, Wateringen

 
“Het bodemenergiesysteem wordt ingezet voor haar toepassing en functioneert naar 

behoren. De gebruiker is erg goed op de hoogte van de werking van zijn installatie en kijkt 

dagelijks naar de werking via de centrale klimaatcomputer. Dit is onderdeel van de 

bedrijfsvoering en de WKO draagt hiermee direct bij aan een hoge productkwaliteit.” 

 

 

 

De gebruiker van de kwekerij heeft in ieder geval twee redenen om de kasklimaatinstallatie 

met bodemenergiesysteem optimaal te laten functioneren: 

1. De energiekosten vormen een substantieel aandeel in de totale exploitatiekosten van 

de bedrijfsvoering.  

2. Er bestaat een duidelijk verband tussen een juist kasklimaat en de kwaliteit van het 

eindproduct. 
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9. Verbeterpunten  
Uit onderzoek komt naar voren dat een aantal regelmatig terugkomende factoren een grote 

rol spelen in het goed functioneren van bestaande bodemenergiesystemen. Dit speelt vooral 

bij kantoren. Hieronder worden de belangrijkste verbeterpunten kort benoemd en 

gecategoriseerd op urgentie. 

Drie veel voorkomende technische verbeterpunten 

1. Effectiever laden koude bron.  

Bij de meeste kantoren is vastgesteld dat de koude bron nog effectiever geladen kan 

worden. Dit kan door de warmtepomp anders te laten configureren en/of door de centrale 

koud-watertransportpomp en de bronpomp van de WKO beter op elkaar af te stemmen. De 

centrale koud-watertransportpomp van de gebouwinstallatie dient het laagste debiet van de 

bronpomp te kunnen evenaren (en vice versa). Wanneer het pompdebiet niet juist is 

afgestemd verslechtert hierdoor bij deellast de injectietemperatuur naar de bron. Hierdoor 

stijgt het aantal uren dat de warmtepomp wordt ingezet als koelmachine in de zomer. Het 

verminderen van deze uren heeft een positieve invloed op het opwekkingsrendement van de 

WKO en warmtepomp. 

2. Instellingen regeltechniek.  

Bij een aantal locaties is vastgesteld dat de algehele gebouwregeling, zoals de 

voorwaardeschakeling, vrijgaven en informatie-uitwisseling tussen de gebouwinstallatie en 

de energiecentrale (WKO en warmtepomp), nog kan worden geoptimaliseerd. 

3. Hydraulische mengpunten.  

Bij een aantal kantoren is vastgesteld dat de hydraulische opbouw van de gebouwinstallatie 

niet juist is uitgevoerd. Hierdoor zijn ongewenste mengpunten in de installatie aanwezig. Dit 

leidt tot het verplaatsen van te veel verwarmings- en/of gekoeld- water met een gering 

temperatuurverschil tussen de bronnen van de WKO tot gevolg. Door vaak kleine 

hydraulische aanpassingen te doen in de gebouwinstallatie en deze aanpassingen in te 

regelen kan het opwekkingrendement van de WKO en warmtepomp nog sterk worden 

verbeterd. 
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Drie veel voorkomende organisatorische verbeterpunten 

1. Extra aandacht voor monitoring.  

Bij de meeste kantoren en een aantal glastuinbouwbedrijven zijn geen afspraken gemaakt 

over periodieke prestatiemonitoring via het gebouwbeheersysteem. Het 

gebouwbeheersysteem geeft via een computer een weergave van de bedrijfswijze en de 

verschillende instellingen van de klimaatinstallatie, zoals stooklijnen, setpoints en 

klokprogramma’s. Door concrete (prestatie)afspraken te maken (met een installateur of 

adviseur) en extra aandacht te besteden aan periodieke prestatiecontrole door het 

gebouwbeheersysteem kan in veel kantoren het klimaatcomfort worden verbeterd. Daarbij 

kan vaak significant energie worden bespaard. Het preventieve karakter is hierbij belangrijk. 

Door middel van monitoring kunnen verrassingen, zoals langdurige defecten, onbalans en 

slecht presterende installaties worden voorkomen. Wanneer tijdig wordt gesignaleerd kan 

hierop worden bijgestuurd.  

2. Correctheid van registratiegegevens WKO.  

Bij een aantal kantoren en glastuinbouwbedrijven is vastgesteld dat registratiegegevens van 

de WKO niet correct waren. De metingen van de gewogen gemiddelde temperaturen vanuit 

de rekenmodule van het gebouwbeheersysteem voldeden niet. Hiernaast zijn de 

geregistreerde gegevens niet altijd op de juiste manier ingevuld in de verplichte jaaropgave 

naar de Provincie. Een juiste registratie en volledige verwerking van de meetgegevens van 

de WKO is essentieel om te kunnen vaststellen hoe de installatie functioneert. 

3. Energie actief meten, registreren en vergelijken.  

Bij de meeste kantoren wordt op dit moment met name aandacht besteed aan 

klimaatcomfort en het voorkomen en oplossen van de dagelijkse storingen. Er wordt hierbij 

nog onvoldoende de relatie gelegd met het daarbij behorende energieverbruik. Door het 

maandelijkse verbruik actief te gaan meten en te registreren wordt het energieprofiel van het 

gebouw inzichtelijk. De gebruiker kan op tactische posities tussenmeters laten plaatsen. 

Door bijvoorbeeld de warmtepomp te voorzien van een kilowattuurmeter wordt het verbruik 

van de centrale opwekking inzichtelijk. Data- acquisitie kan veelal via het GBS plaatsvinden. 

Additionele software (welke geautomatiseerd monitoren) of via speciale 

energiemanagement-software kunnen helpen bij het geautomatiseerd vergelijken van 

processen of energie verbruiken. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld het 

opwekkingsrendement van de klimaatinstallatie te berekenen en meldingen te laten 

genereren als het rendement achter blijft. Men kan dit vervolgens vergelijken met 

voorgaande perioden en hier actief op sturen. Dit draagt bij aan energiebesparing. 
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10. Conclusies 
WKO is een bewezen techniek welke in talloze voorbeelden leidt tot substantiële 

energiebesparing en CO2 reductie. In de praktijk blijkt echter dat voor de inregeling van een 

klimaatinstallatie met bodemenergiesysteem en het beheer doorlopend aandacht nodig is. 

Dit ontbreekt vaak bij toepassing in kantoren. Indien de installatie niet actief wordt beheerd, 

leidt dit niet tot het gewenste resultaat, namelijk een comfortabel klimaat en een laag 

energieverbruik. Bijkomend effect is dat dit het imago van deze energievriendelijke techniek 

niet ten goede komt. 

Een aantal technische en organisatorische factoren spelen een belangrijke rol in het goed 

functioneren van een klimaatinstallatie met WKO. Door de aanbevelingen met de aandacht 

van de gebruiker en geringe investeringen door te voeren kunnen bestaande 

bodemenergiesystemen relatief eenvoudig worden geoptimaliseerd. Dit draagt bij aan 

verdere energiebesparing, reductie van uitstoot aan CO2 en NOx en verlaging van 

exploitatiekosten. 

Vergelijk kantoren met tuinbouwsector 

Wanneer het functioneren van WKO bij kantoren wordt vergeleken met WKO in de 

tuinbouwomgeving komt duidelijk naar voren dat men in de tuinbouw de financiële 

meerwaarde van koeling en verwarming met een WKO daadwerkelijk inziet. Immers; lagere 

energiekosten dragen bij aan lagere productiekosten, ofwel een hogere winst. Ook is in de 

tuinbouw de specifieke kennis en interesse bij de gebruiker aanwezig om dit 

bespaarpotentieel volledig te verzilveren. Ook het effect op de productkwaliteit is een 

belangrijke motivatie, om aandacht te besteden aan het fuctioneren van de klimaatinstallatie. 

Bij de gebruiker of beheerder van kantoren is de financiële meerwaarde van koeling en 

verwarming met een WKO minder zichtbaar. Enerzijds omdat de meerwaarde niet of 

onvoldoende zichtbaar wordt gemaakt door specialisten in het beheer. Anderzijds zijn de 

(meer)kosten van energie van ondergeschikte rol in de bedrijfsvoering. Vaak is de 

energierekening een vooraf gebudgetteerde post die aan het einde van het jaar wordt 

afgerekend. Tussentijds wordt onvoldoende gekeken naar het energieverbruik.  

Meer aandacht door degene die de energierekening betaalt 

Bij kantoren speelt de zogenaamde “split incentive” nog steeds een rol in de besluitvorming. 

De huurder betaalt veelal de energierekening. De gebouweigenaar beheert de installatie en 

investeert nog te weinig in slimme maatregelen om het energieverbruik structureel te 

verlagen. Een bijkomende, complicerende factor is dat de energierekening vaak nog 

ouderwets wordt verrekend/verdeeld op basis van vierkante meters verhuurd oppervlak. Een 

verhoging van deze energierekening levert vragen op, een plotselinge verlaging zal ook 

vragen oproepen (bijvoorbeeld; waarom hebben wij jaren te veel betaald). Een individuele 

investering van één proactieve huurder (bijvoorbeeld door het optimaliseren van de regeling 

van de WKO) kan daardoor in het bedrijfsverzamelgebouw voordelen opleveren voor alle 

huurders.  

Bij de verhuurder ontbreekt de urgentie om werk te maken van de WKO. Dit speelt met name 

wanneer er sprake is van hoge startkosten door ontwerpfouten uit het verleden die 
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geconstateerd worden bij de nulmeting, grootschalig achterstallig onderhoud, lange 

besluitvorming voor benodigd correctief onderhoud, of beperkt budget voor correctief 

onderhoud als gevolg van aanhoudende leegstand. De verhuurder ziet geen inkomsten 

tegenover de eenmalig hoge kosten, en periodieke kosten voor onderhoud. 

Vanwege de verhouding tussen de gebouweigenaar en huurder wordt het doorvoeren van 

(op het oog relatief eenvoudige) energiebesparende maatregelen veelal uitgesteld of in het 

geheel niet gedaan. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gebruiker of beheerder van het kantoor vaak de 

specifieke kennis rondom de techniek mist en niet kan overzien of zijn of haar installatie 

optimaal functioneert. Hierdoor mist bij degene die de energierekening betaalt de urgentie 

om in actie te komen en maatregelen door te voeren. Er wordt met name gelet op het 

klimaatcomfort en het voorkomen van storingen. Het bijbehorende energieverbruik is hierbij 

van ondergeschikt belang. 

Voor ontzorging en ondersteuning van gebruikers en beheerders van kantoren door middel 

van actief beheer en prestatiemonitoring van klimaatinstallaties liggen nog voldoende kansen 

voor de markt. De gebouweigenaar, gebruiker of beheerder kan monitoring van het 

energieverbruik en het beheer van de klimaatinstallatie met WKO uitbesteden aan een 

gedegen specialistische marktpartij en dient daarbij concrete afspraken te maken over het 

gewenste eindresultaat. Afspraken over het klimaat én het daarbij behorende 

energieverbruik van het gebouw.   

De kwaliteit van dienstverlening van marktpartijen is de laatste jaren verbeterd. Het maken 

van een nieuw WKO ontwerp voor renovatie of nieuwbouw is sinds juni 2014 alleen 

voorbehouden aan partijen die hiervoor (BRL6000-21) gecertificeerd zijn, evenals het 

installeren en beheren. Dit draagt bij aan beter functionerende WKO-installaties. 

Ook kunnen gebruikers van klimaatinstallaties met WKO lid worden van het 

Gebruikersplatform Bodemenergie. Het Gebruikersplatform Bodemenergie helpt de 

eindgebruikers, zodat zij hun WKO-systeem kunnen optimaliseren. Bovendien behartigt het 

platform de belangen van WKO-eindgebruikers. De verschillende activiteiten van het 

platform zijn gericht op de eindgebruikers en bedoeld om te inspireren, kennis over te 

brengen en ervaringen van eindgebruikers te delen. 

Tot slot 

Optimalisatie van gemiddeld of slecht functionerende klimaatinstallaties met WKO omvat een 

groot potentieel voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, welke hard nodig is om de 

gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Vanuit die gedachte is het noodzakelijk om alle 

middelen aan te wenden om optimalisatie van bestaande klimaatinstallaties met open WKO 

te bewerkstellingen. Stilzetten van bestaande WKO-systemen is vernietiging van 

besparingspotentieel waarvoor veel geld is geïnvesteerd. 
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11. Vervolg 
Uit deze rapportage komt een hoog besparingspotentieel naar voren, op dit moment is het 

echter nog niet mogelijk om het geheel volledig te kwantificeren. Er zijn te veel variabelen die 

de werkelijke energiebesparing per locatie kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan technische, 

maar vooral ook organisatorische factoren (inregelen, actief beheer en monitoring). Uit 

eerder onderzoek van TNO en Halmos blijkt dat bij locaties met klimaatinstallaties welke 

“gemiddeld” en “slecht” functioneren een besparingspotemtieel van 25% aanwezig is. 

Het locatierapport is een handreiking naar gebruikers van WKO met bevindingen en 

aanbevelingen. Hiermee kan de gebruiker concrete stappen zetten om zichzelf en de 

installateur/adviseur aan te zetten om concrete maatregelen door te voeren. Het effect 

hiervan zou men na ruim een jaar terug kunnen zien in de jaaropgave van de WKO en de 

achterliggende energierekening van het gebouw.  

Om de besparing daadwerkelijk in beeld te krijgen wordt eind 2017 een vervolgactie 

uitgevoerd waar bij nagegaan wordt of de aanbevelingen uit de rapportage zijn opgevolgd en 

zo ja wat het gevolg daarvan is voor het energieverbruik. 
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 Bijlage 1: Organisatorische vragen en antwoorden 
 

Afspraken binnen uw organisatie ja nee 

1 Is iemand functioneel verantwoordelijk installaties en energie? 85% 15% 

2 vindt maandelijks registratie van het energieverbruik plaats? 64% 36% 

3 het huidige energieverbruik wordt vergeleken met vorige jaren? 67% 33% 

4 het energieverbruik wordt vergeleken met de branche (benchmark)? 39% 61% 

5 er is een automatische externe koppeling voor storingen? 91% 9% 

6 er is een gebouwbeheer PC aanwezig? 94% 6% 

7 de gebruiker kijkt in -en kan omgaan met- het GBS? 70% 30% 

8 er wordt gewerkt met KPI's of een dashboard voor het functioneren van de 
klimaatinstallatie 

15% 85% 

9 Zijn er frequent storingen aan de klimaatinstallatie? 33% 67% 

10 Stuurt de gebruiker op het creëren van grondwaterbalans in het 
bodemenergiesysteem? 

48% 52% 

 Afspraken met gebouweigenaar   

11 de gebruiker huurt het gebouw en installaties? 42% 58% 

12 preventief onderhoud en vervanging ligt bij de gebouweigenaar? 94% 6% 

13 de gebruiker (huurder) betaalt de energierekening? 100% 0% 

14 de gebruiker is inhoudelijk op de hoogte van de meerjaren-
onderhoudsbegroting ? 

85% 15% 

15 de gebruiker weet welke energiebesparende maatregelen de komende 
periode worden getroffen? 

67% 33% 

16 er is een goedgekeurd energiebesparingsplan? 30% 70% 

17 de gebruiker heeft onlangs een energiebesparingsonderzoek laten 
uitvoeren? 

21% 79% 

18 er is een concrete doelstelling met termijn om de komende jaren energie te 
besparen? 

33% 67% 

 Afspraken met uw installateur of adviseur (dienstverlening)   

19 er is een service- en onderhoudscontract afgesloten voor de 
klimaatinstallatie? 

97% 3% 

20 de gebruiker ontvangt periodiek een rapportage van het uitgevoerde 
service en onderhoud? 

88% 12% 

21 Hebben in de afgelopen 3 jaar meerdere verschillende partijen het service 
en onderhoud uitgevoerd? 

55% 45% 

22 vindt monitoring met een preventief karakter via het GBS periodiek plaats? 55% 45% 

23 Zijn setpoints, stooklijnen en kloktijden in het GBS onlangs gecontroleerd ? 94% 6% 
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Bijlage 2: standaard beoordelingspunten WKO 

Terminologie Warmte en koudeopslag 

Er zijn diverse manieren om de energiestromen rond een warmte-, en koudeopslag te 

benoemen. Zo wordt koude door de theoretici ook bestempeld als warmte, echter van een 

laagwaardiger soort. Ook komt de term ‘energieopslag’ veel voor. Beide termen kloppen, 

maar maken de techniek theoretischer en lastiger te bevatten dan hij daadwerkelijk is.  

Vanwege het feit dat bedrijfseconomisch oogpunt de koude bron temperatuur in de meeste 

voorkomende gevallen significant meer inbrengt in de beoogde besparingsdoeleinden van 

een wko en in de praktijk blijkt dat juist het correct ‘koude laden’ het meeste problemen geeft; 

heeft het opslaan van koude in dit locatierapport de focus. In dit locatierapport is gekozen 

voor de term warmte- en koudeopslag (afgekort: wko). Waarin de winter koude geladen 

wordt in de koude bron en in de zomer koude ontladen wordt uit de koude bron. 

Beoordeling energiebalans 

Een van de belangrijkste parameters voor het bepalen van de technische conditie van een 

wko is de cumulatieve energiebalans. Door middel van visualisatie van de bij elkaar 

opgetelde energiestromen kan in één oogopslag worden bepaald of een ondergrondse 

installatie in balans is; of dat er mogelijk sprake is van een koude-overschot (ofwel 

warmtetekort) of koude-tekort (ofwel warmteoverschot). Een voorbeeld hiervan is 

weergegeven 

Uit deze figuur komt duidelijk naar voren dat hier sprake is van een opgaande slingering, wat 

duidt op koude-tekort in de bodem. Samenvattend wordt er structureel meer koude ontladen, 

dan in de winter wordt geladen. 

 
 

figuur 1 voorbeeldproject met cumulatief verplaatste hoeveelheid energie (met koude tekort) 
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Uitleg grondwaterbalans 

Het verpompen van grondwater kost (hulp)energie ofwel elektra. Om deze hoeveelheid 
hulpenergie te beperken wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke opwarming of afkoeling 
van het grondwater, ofwel een maximaal temperatuurverschil. Daarnaast is het beheermatig 
belangrijk om de twee ‘grondwaterbellen’ van de warme en koude bron ongeveer gelijk te 
houden zodat kortsluiting tussen de twee grondwaterbellen voorkomen wordt. In figuur 2 is te 
zien dat de installatie in 2012 weer door het ‘nulpunt’ is gegaan. Op dat moment is sinds 
inbedrijfstelling evenveel grondwater geladen als ontladen. Dat is goed.  

Beoordeling grondwaterbalans 
Een afwijkende waterbalans kan niet alleen in eigen installatie voor problemen zorgen, maar 
ook in naast gelegen wko installaties. Door structurele onbalans van naast elkaar gelegen 
wko’s is het ‘wegvloeien’ van een koude-, of warmtevoorraad een reëel risico. 

Een structurele verandering van de grondwaterbalans, zoals in figuur 2 te zien is tussen 
2010 en 2011 duidt meestal op een verandering in de bedrijfsvoering met de wko, welke 
regelmatig het gevolg is van een verandering in de bedrijfsvoering met de bovengrondse 
installatie. 

  

 

figuur 2  voorbeeldproject met cumulatief verplaatste hoeveelheid grondwater met ‘nul 
doorkruising’  
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Gewogen gemiddelde temperaturen  

Gewogen gemiddelde temperaturen tijdens koude laden 

Een derde belangrijke conditie- indicator zijn de gewogen gemiddelde injectie- en 
onttrekkingstemperaturen. Gewogen gemiddelde temperaturen geven duidelijkheid over de 
hoeveelheid grondwater welke met een bepaalde temperatuur is geladen of ontladen. Dit in 
tegenstelling gemiddelde metingen (in de tijd) waarin de hoeveelheid grondwater niet 
meegenomen wordt. Het wegen van de gemeten temperaturen is te zien in figuur 3. In de 
grafiek is de rode en blauwe lijn de gemeten temperaturen gerelateerd aan de 
volumestroom. 

figuur 3  
Het gewogen gemiddelde van injectie- en onttrekkingstemperaturen tijdens koude laden (voorbeeld) 

De uiteindelijke kwaliteit van de opgeslagen koude wordt zichtbaar gemaakt in figuur 3. De 
blauwe lijn ligt mooi vlak en ongeveer tussen de 6 en 7°C, ofwel er is stabiel 6-7°C koude 
opgeslagen in de koude bron. De temperatuur is gekoppeld aan het grondwatervolume. 
Doordat de geladen koude van zeer gelijkmatige kwaliteit is, kan verwacht worden dat in 
zomerbedrijf een goede koude voorraad ter beschikking is. Hiermee kan een significante 
bijdrage in de koudevraag vanuit het gebouw gerealiseerd worden en daarbij een 
aanzienlijke energiebesparing. 

Gewogen gemiddelde temperaturen bij koude ontladen 
Vergelijkbaar met de temperaturen tijdens het koude laden is ook het gewogen gemiddelde 
temperatuurverschil bij (koude) ontladen te meten. Dit is weergegeven in figuur 4, en van 
hetzelfde project als figuur 3. Duidelijk komt naar voren dat de onttrekkingstemperatuur aan 
het begin van het koelseizoen rond de 7 á 8°C ligt en langzaam oploopt naarmate het 
koelseizoen vordert. De rode lijn geeft de temperaturen van de warme bron weer welke rond 
de 15 á 16°C liggen. Aan het einde van het koelseizoen (en ook de koudevoorraad) kan een 
gemeten temperatuurverschil van circa 4 Kelvin gerealiseerd worden, op een 
grondwaterhoeveelheid van meer dan 9000 m³. Dit is als goed te kwantificeren. 
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figuur 4  
Het gewogen gemiddelde van injectie- en onttrekkingstemperaturen tijdens koude ontladen 
(voorbeeld) 

 
Uitleg gewogen gemiddelde berekening 
In deze paragraaf wordt het verschil tussen gemiddelde en gewogen gemiddelden 
behandeld. Aan de hand van onderstaande berekening wordt duidelijk gemaakt wat de 
verschillen zijn, en wat de analyse voordelen zijn om op basis van gewogen gemiddelden de 
meetdata te verwerken. 
 

 

In de berekening hierboven staat van dezelfde meetwaarden het gemiddelde en het 

gewogen gemiddelde berekend. Uit de berekening hierboven wordt duidelijk dat over 10 uur 

een afwijking van ongeveer een 0,1 graad Kelvin aanwezig is. Het is aannemelijk dat de 

afwijking over een periode van een maand, nog veel groter kan worden. Slechts een enkele 

GBS fabrikant heeft een standaard registratieprotocol beschikbaar om de gewogen 

gemiddelden goed te berekenen. Helaas moet geconstateerd worden dat vanuit de praktijk 

blijkt dat ‘tailormade’ oplossingen in GBS systemen slechts in een beperkt aantal gevallen 

goed werkt. 
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injectietemperatuur geladen volume info

uur [°C] [m³] [°C x m³] 

1 6,0 90 540

2 7,1 160 1136

3 7,9 180 1422

4 7,8 190 1482

5 8,1 190 1539

6 8,2 180 1476

7 8,1 170 1377

8 7,6 160 1216

9 6,9 150 1035

10 6,3 140 882

totaal 1610 12105

gemiddelde temperatuur [°C] 7,4

gewogen gemiddelde temperatuur [°C] 7,52 = totaal (m³ x °C)/ totaal m³

verschil over 10 uur [Kelvin] 0,12


