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Samenvatting

Met de extra aandacht rondom het rendement van bestaande WKO’s heeft de WKO Dokter 
van Unica Ecopower de afgelopen twee jaar 16 slecht draaiende WKO-installaties onderzocht 
en hersteld. Tijdens deze trajecten is het totale klimaatsysteem vanaf de bron in de bodem, 
het opweksysteem in de technische ruimte en het afgiftesysteem in het gebouw, ook wel de 
binneninstallatie, beschouwd.
 
Een belangrijke oorzaak van de mindere WKO rendementen ligt in de slechte werking van 
de binneninstallaties. Eenvoudige, veelal regeltechnische, aanpassingen zorgen voor snelle 
verbeteringen van het totale klimaatsysteem met als gevolg een hoger rendement uit de WKO.
 
Het blijkt dat de meeste slecht draaiende WKO’s weer eenvoudig te herstellen zijn. Daarnaast 
onderschrijft dit onderzoek de noodzaak om het totale klimaatsysteem te controleren en te 
beheren, ook voor gebouwen zonder WKO.

Aanleiding

De afgelopen jaren hebben meerdere onderzoeken gewezen op slecht draaiende warmte/koude 
opslag installaties (WKO). Deze waren veelal gebaseerd op een vergelijk tussen de ontwerpwaardes 
en de huidige rendementen op basis van de bodembalans. Vanwege de wettelijke verplichting uit de 
Waterwet, is er een jaarlijkse verplichting voor het rapporteren van de bodembalans. Deze rapportages 
geven vaak een eerste indicatie dat een WKO-systeem wel of niet goed functioneert. Ook het tekort aan 
meetdata of onjuiste meetdata leidt tot veel vraagtekens bij WKO-eigenaren.

Hoge energierekeningen, klimaatklachten en boetes vanuit provincies zijn aanleiding geweest voor 
verschillende WKO-eigenaren om de WKO Dokter van Unica Ecopower in te schakelen voor een 
onderzoek naar de werking van hun WKO-systeem.

Overzicht klimaatsysteem met WKO

Het klimaatsysteem met een WKO bestaat uit het BOA-systeem: Bron, Opweksysteem en 
Afgiftesysteem. De bronnen zitten in de bodem, het opweksysteem met de warmtepomp staat in de 
technische ruimte en het afgiftesysteem bevindt zich in het gebouw. Het afgiftesysteem is onderdeel 
van de binneninstallatie. Deze drie onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen 
gezamenlijk de werking en het rendement van het systeem. Te vaak wordt het afgiftesysteem echter 
niet als onderdeel gezien van een WKO wat al in de ontwerpfase leidt tot een suboptimaal systeem en 
uiteindelijk resulteert in de eerder genoemde klachten.

Vanaf het moment dat de WKO warmte in de winter en koude in de zomer levert, worden respectievelijk 
de koude en de warme bron in de bodem gevuld. Belangrijk is dat in het eerste jaar het totale systeem 
goed ingeregeld wordt zodat alle onderdelen in elk seizoen goed op elkaar zijn afgestemd. De jaren 
daarna zal het systeem zich steeds verder ontwikkelen. Het verwachte rendement wordt daardoor ook 
pas na een paar jaar gehaald.

Met name de tijdsafhankelijkheid van het totale systeem is relevant voor het ontwerp, de realisatie 
en de exploitatiefase. Om dit inzichtelijk te maken is een model ontworpen waarin de verschillende 
kwaliteit- en tijdsaspecten van de BOA (bron, opweksysteem en afgiftesysteem) aan bod komen 
(figuur 1). Er is een groot verschil in het continu vereiste comfort dat de binneninstallatie moet bieden 
enerzijds, en het rendement van de installatie en de bodembalans van de bronnen anderzijds. Inzicht in 
de werking en de verhouding tussen deze drie belangrijke componenten is essentieel om aan alle drie 
vereisten te voldoen (balans, rendement, comfort).
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Basisprincipes ontwerp WKO

Hoewel ieder WKO-project een eigen principeschema heeft op basis van de behoefte van de afnemers, 
blijven de basisprincipes van een WKO gelijk. Denk hierbij aan de volgende zaken:
•	 	de	regeling	van	het	totale	gebouw	(WKO	èn	binneninstallatie)	is	ontworpen	op	meerdere	

bedrijfssituaties, zoals zomer, winter en tussenseizoen, mogelijke leegstand en verschillende 
gebouwfuncties. Veelal wordt er alleen op de zomer- en wintersituatie ontworpen.

•	 	kritisch	zijn	ten	aanzien	van	het	op	te	stellen	warmte-	en	koudevermogen.	Nog	steeds	wordt	de	
meerderheid van de WKO’s te groot gedimensioneerd, waardoor de installaties niet in hun optimale 
gebied draaien;

•	 variabel	debiet	door	goed	geselecteerde	transportpompen;
•	 voorkomen	dat	er	geen	‘kortsluiting’	kan	optreden	tussen	aanvoer-	en	retourwater;
•	 goede	retourtemperaturen	door	een	goed	ontworpen	en	ingeregelde	binneninstallatie;

Vanuit deze basisprincipes en in combinatie met de aanwezige kennis en ervaring zijn de WKO’s 
beschouwd.

Overzicht onderzochte WKO’s

Sinds 2011 zijn er 16 WKO’s onderzocht. Een overzicht van het soort vastgoed dat is onderzocht is 
weergegeven in Tabel 1 en de locatie in Tabel 2. De grootte van het vastgoed varieert van ca. 8.000 
m2 tot ca. 30.000 m2 BVO. De appartementencomplexen zijn voornamelijk woonzorg-complexen van 
corporaties. Er is geen selectie op het type bron gedaan.

Figuur 1 Doel en 

tijdsafhankelijkheid 

onderdelen klimaat-

systeem met WKO

Tabel 1 

Onderzocht vastgoed 

type

Vastgoed type

Retail 2

Onderwijs 2

Kantoor 7

Woningbouw 
(appartementencomplexen
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Ziekenhuis 1

Totaal 16

Tabel 2 

Locatie onderzochte 

WKO’s

Provincie

Utrecht 2

Groningen 2

Noord-Holland 5

Limburg 1

Zuid-Holland 4

Noord-Brabant 1

Gelderland 1

Totaal 16
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Werkwijze WKO Dokter

Na	een	eerste	bezoek	ter	plaatse	in	combinatie	met	een	inkijkfunctie	in	het	GBS	(gebouw	
beheersysteem), beschikbare informatie zoals de regeltechnische omschrijving, de provincie-
rapportages en de energie-inkoop en –levering, is inzicht gekregen in het totale systeem. Op basis 
van de basisprincipes, de kennis en ervaring met WKO-systemen en binneninstallaties, werkt de 
WKO Dokter van grof naar fi jn. Door gedurende meerdere dagen op verschillende tijdstippen mee 
te kijken in het GBS, wordt inzicht gekregen in het systeem bij verschillende buitentemperaturen en 
bedrijfssituaties.

Essentieel is dat het totale systeem integraal bekeken moet worden. Elke component heeft een functie 
voor het totale systeem en haar werking beïnvloedt andere componenten. Bovendien geldt ook hier 
dat ‘de ketting zo sterk is als de zwakste schakel’, dus als een component niet goed werkt heeft dit 
gevolgen voor het hele systeem.

De conclusies worden in een beknopte rapportage aangeboden aan de klant met direct enkele 
voorstellen en een indicatieve terugverdientijd van de aanpassingen.

Daarnaast heeft Unica Ecopower afstudeerders op dit onderwerp begeleid aan de TU Eindhoven en de 
Hogeschool Utrecht. Voor de TU Eindhoven is er een simulatiemodel ontwikkeld waarmee verschillende 
scenario’s en invloeden doorgerekend kunnen worden zodat de best renderende oplossing gekozen 
kan worden en gevolgen van deze keuzes gekwantifi ceerd worden.

Resultaten

Vanuit de verschillende onderzoeken zijn de hoofdoorzaken gerubriceerd in vier hoofdgroepen: 
1. Bron
2. Opweksysteem
3. Afgiftesysteem (binneninstallaties)
4. Combinatie van deze onderdelen

In fi guur 2 zijn de oorzaken van de 16 onderzochte WKO’s grafi sch weergegeven.

 
Het blijkt dat de binneninstallatie bij meer dan 70% van de oorzaken terugkomt, enerzijds als enige 
oorzaak, anderzijds in combinatie met de bron of opweksysteem.

Figuur 2 

Overzicht oorzaken 

onderzochte klimaat-

systemen met WKO
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In Figuur 3 is een overzicht gemaakt van de terugverdientijden van de aanpassingen, waarbij ook 
een paar hydraulische aanpassingen zijn gerealiseerd. Er zijn bij een paar WKO’s nog geen data over 
rendementsverbeteringen beschikbaar. Enerzijds omdat er veelal in de basis niet gemeten werd, 
anderzijds omdat de aanpassingen zeer kort geleden zijn doorgevoerd.

 

De terugverdientijd van de vaak relatief eenvoudige aanpassingen ligt bij meer dan 80% onder de 5 
jaar. Op grond van de Wet Milieubeheer zijn deze aanpassingen in principe verplicht om uit te voeren.

Opgemerkt	dient	te	worden	dat	een	onderzoekspopulatie	van	N=16	niet	voldoende	is	om	harde	
conclusies te kunnen trekken. Wel is een duidelijke richting zichtbaar van oorzaken van niet-effi  ciënt 
draaiende installaties.

Regeltechniek als grootste ‘winstpakker’

In het totale onderzoek is naar voren gekomen dat bij de meeste systemen de regeltechnische 
instellingen aangepast moeten worden. Vaak zijn deze instellingen nog hetzelfde vanaf de dag van 
oplevering van het gebouw terwijl de gebruikers een ander profi el hebben of het gebouw een andere 
functie heeft. Daarnaast zijn de instellingen dusdanig aangepast dat het totale systeem niet meer in 
balans is. Ook komt leegstand regelmatig voor terwijl de installatie niet is aangepast of zelfs geschikt is 
voor deze situatie.

De WKO Dokter is maar weinig systemen tegengekomen waar de regeltechniek goed beheerd is in 
relatie tot het gebruik en functie van het gebouw. Terwijl dit gedeelte juist het meest dynamische 
onderdeel hoort te zijn (zie Figuur 1). De basis van het totale systeem is in het algemeen goed, 
waardoor er weinig dure hydraulische conceptaanpassingen uitgevoerd hoeven te worden.

De aanpassingen in de regeltechniek vereisen nauwkeurig werken en een beperkte tijd monitoren 
en bijsturen.  Deze zijn veelal gericht op het beperken van pompenergie en het voorkomen van het 
in bedrijf komen van niet-preferentie opwekkers zoals CV-ketels en koelmachines. Daarnaast is een 
goede aansturing van de luchtbehandeling van grote invloed op de warmte/koudevraag en dus op het 
totale systeem van bron-opwek-afgifte. In het algemeen geldt dat de stooklijnen en de kloktijden goed 
ingesteld moeten worden. De stooklijnen zorgen voor het verband tussen de warmte/koudevraag en 
de te produceren watertemperatuur. De kloktijden sturen de vrijgave van de warmte/koudeopwekking 
in combinatie met de bedrijfsvoering van de gebruiker. Verdere geconstateerde problemen waren 
defecte regelaars en kleppen, buitentemperatuursensoren die niet goed geplaatst waren (in de zon of 
bij een afvoeropening) en warmtewielen die staan uit terwijl de luchtbehandeling werkt.
 

Figuur 3 

Overzicht 

terugverdientijden
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Beheer en monitoring essentieel

Bij vrijwel alle projecten waarbij de WKO Dokter betrokken was, werd geen beheer of monitoring 
uitgevoerd. Een installateur heeft wel de opdracht voor het onderhoud, maar daarin wordt zowel door 
de opdrachtgever als de opdrachtnemer het beheer en monitoring over het hoofd gezien. Daarnaast is 
de bemetering om te kunnen monitoren ook vaak niet aanwezig. 

Het beheer en monitoring dient over de gehele keten plaats te vinden, vanaf de bron tot aan 
de binneninstallatie, waardoor alle componenten goed op elkaar zijn afgestemd om een stabiel 
binnenklimaat te kunnen garanderen.

Goed beheer en monitoring levert veel op:
•	 een	rustig	binnenklimaat
•	 minder	storingen	en,	als	gevolg,	minder	correctief	onderhoud
•	 energie	efficiency	rapportages	met	aanbevelingen	tot	verbetering
•	 jaarlijkse	rapportage	van	de	bodembalans	
•	 	veranderingen	in	het	gebruikersprofiel	en	gebouwsituatie	worden	gevolgd	door	het	bijstellen	van	

de installaties

De versneld opgedane kennis op dit gebied wordt op dit moment gebruikt om bestaande systemen te 
herstellen en om nieuwe ontwerpen van klimaatsystemen met WKO exploitatiegericht te maken.

Onderzoek naar werking binneninstallaties

Met de duidelijk aangetoonde relatie tussen de werking van klimaatinstallatie en het rendement van de 
WKO, wordt ook de relatie gelegd met andere onderzoeken van binneninstallaties algemeen. In eerdere 
studies is aangetoond dat meer dan 70% van de binneninstallaties van gebouwen niet optimaal 
functioneert. De aandacht voor ESCo´s onderstreept de aanwezige mogelijkheden dat er veel bespaard 
kan worden op de energierekening van bestaande gebouwen.

Bestaande studies naar de werking van binneninstallaties zijn intussen gedateerd. Geadviseerd wordt 
om nieuw onderzoek hier naar te doen naar de oorzaken en, indien nodig, nieuwe richtlijnen vast te 
stellen voor goed beheer en exploitatie. Deze dienen tijdens de ontwerpfase voor nieuwe installaties 
al meegenomen te worden. In deze studies dient een onderscheid gemaakt te worden in gebouwen 
met een traditionele installatie op basis van gas/elektra en gebouwen op basis van een duurzame 
opwekinstallatie. Enerzijds vanwege de verschillende soorten klimaatsystemen en de gebruikte 
componenten, anderzijds vanwege het bouwjaar van de gebouwen en verwachte (energie)prestaties 
van deze gebouwen.

Conclusies

De meeste slecht draaiende WKO’s zijn eenvoudig te herstellen. De oorzaak ligt vooral in de werking 
van de binneninstallaties en de afstemming tussen de binneninstallaties, het opweksysteem en de 
bronnen. De binneninstallatie is het meest dynamische deel van het totale systeem wat directe invloed 
heeft bij de gebruikers van het gebouw. De achterliggende keten van bron en opweksysteem dient de 
wensen van de gebruikers, en dus de binneninstallaties, te volgen. Met name het opnieuw inregelen 
van de regeltechniek waarbij alle componenten van het totale systeem in balans worden gebracht voor 
meerdere bedrijfssituaties en seizoenen biedt zeer snel resultaat. Dit leidt enerzijds tot een aanzienlijke 
energiereductie en anderzijds tot een goede bodembalans waardoor de wettelijke verplichtingen 
nagekomen kunnen worden. De terugverdientijden van deze verbeteringen vallen ruim binnen de 5 
jaar zoals de Wet Milieubeheer voorschrijft. 
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Bij vrijwel alle gebouwen met een slechte WKO bleek geen beheer en monitoring uitgevoerd te worden, 
zowel bij de binneninstallatie als bij de WKO. Uit de WKO Dokter trajecten is de conclusie gekomen dat 
actief beheer en monitoring van het totale systeem, inclusief binneninstallatie, nodig is en dat dit extra 
rendement oplevert dankzij een hogere energie efficiency over de totale installatie. Dit gaat vaak ook 
gepaard met een comfortverbetering in het gebouw, waardoor het welbevinden van de gebruikers 
stijgt en het ziekteverzuim daalt.
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Over Unica Ecopower

Unica Ecopower, als onderdeel van Unica Groep, verduurzaamt vastgoed via het aanbieden van 
oplossingen op het gebied van energie efficiency en duurzame energie oplossingen. Deze worden 
gerealiseerd dankzij excellent beheer en exploitatie. Unica Ecopower levert duurzame warmte, 
koude en elektriciteit door duurzame installaties zoals WKO en biomassa installaties te ontwikkelen, 
te realiseren en te exploiteren en, op verzoek, te financieren. Daarnaast adviseert en realiseert Unica 
Ecopower energiebesparingen bij bestaande gebouwen waarbij zij zelf de investeringen voor haar 
rekening kan nemen.

Unica Groep is met 16 vestigingen, 7 gespecialiseerde businessunits en 1600 medewerkers de grootste 
zelfstandig	technisch	dienstverlener	van	Nederland.	Meer	informatie	is	beschikbaar	op	www.unica.nl

Voor meer informatie: 
Unica Ecopower B.V.
Postbus	202
3870 CE  Hoevelaken
033 – 247 80 80
www.unica.nl/ecopower
ecopower@unica.nl


