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WKO aandachtspunten  



Installaties met WKO 
bestaan o.a. uit:

- Bronnen
- Warmtewisselaars (TSA’s) 
- Opwekkers (tempverhogers)
- Bodembalans herstellers
- Afnemers



Bronnen-types
Open bronnen 
verpompen echt het grondwater, 
hoog rendement bij overdracht

Lussen
verpompen eigen 
vloeistof
overdracht < ɳ 
meer  boringen
< levensduur
milieubesef-glycol

Mono bron
Een boring, verpompen echt 
grondwater, verschillende 
waterlagen met elkaar in 
contact  >ɳ 



Bronnen-het beheer
• Energiebalans (eruit=erin niet voor voorkoude), regeneratie (eis provincie)
• Energievoorraad (is noodzaak voor levering)
• Grondwaterniveau’s (checkt functioneren van de bronnen)
• Waterverplaatsing (eis provincie)
• Temperaturen naar het grondwater (regeneratie=kWh)
• Regeling (temp. trajecten, start-stops, kloktijden)

Regeltechniek alleen mogelijk met GBS in samenwerking met 
koppeling GBS afnemers (collectief) 



Bronnen-onderhoud
• Pompproef, capaciteit, afpomping, specifiek debiet (debiet/afpomping)
• Zandtest bron; 0,01 mg/l
• Slibtest bron (MFI)
• Spuien
• Drukhandhaving (injectieklep)
• Doormeten van de bronpomp
• Doormeten van de grondkabel
• Nuldruk van de pomp bepalen
• Controle putbehuizen (lekkage)
• Drukval TSA’s
• Etc



Bronnen-wat kan er misgaan
• Zwellende deeltjes in de aanwezige grondlagen en grondwater

• Ontgassing van het grondwater

• Chemische neerslagvorming, bijvoorbeeld ijzer, mangaan(redox) of kalk 

• Lekkende bronbuis of distributienet

• Lekkende bronkop

• Defecte injectieklep, drukhandhaving

• Defecte pomp

• Groei van biologische neerslag

• Verandering van de porositeit van de watervoerende zandlaag onder invloed van stroming.

• Verandering waterkwaliteit

• Lekkende bronput (vocht in componenten)

• Lekkende kleiprop (achterloops, menging waterlagen, zout).

• Veroudering materialen

• Etc.



Opwekkers-types

• Warmtepompen
lucht-lucht (split, ook als warmtepomp)
lucht-water(tapwater, woningverwarming)
water-water (kantoren, collectieve systemen)
absorptie (renovatie, kantoren, industrie vanaf 40 kW)

• Zonneboilers
• Ketels (renovatie-bivalente systemen, hoog temp systemen en 

tapwater)
• WKK’s (warmte kracht koppelingen)



Warmtepompen-werking (1)
Exclusief absorptie warmtepompen 

• Warmtepomp is geen hokus pokus
• Warmtepomp maakt geen energie
• Warmtepomp haalt energie uit bronwater (en creëert hiermede bruikbaar 

koelwater) en stopt dit in het CV water wat wij gebruiken)
• Warmtepomp verpompt dus alleen energie
• Globaal: met 1 kW (betaald) compressor vermogen wordt 3kW 

warmte uit bronwater gehaald. Dit wordt samen met het 
compressorvermogen in het CV water geduwd (1+3=4 kW). Zo 
kan het dus dat wij met 1kW elektrisch vermogen 4kW 
verwarmingsvermogen opwekken (en drie kW koelvermogen).



Warmtepompen-werking (2)

Hoe hoger
de gewenste
temperatuur
(condensatie)
hoe lager het
rendement.

Van nature
dus geen
tapwatermakers 

Blauw is
compressor
energie, rood is
condensatie
energie



Warmtepompen-beheer

• Temperatuurtrajecten – stooklijnen (ook bij afnemers)

• Aantal start-stops van de WP (slijtage)

• Kloktijden afnemers (Geen afname, geen energie verbruik)

• Onnodig gebruik noodverwarming (vergeten na storing)

• Controle uitblijven niet-preferente opwekkers (ketels-
koelmachine)

• Debieten (pompvermogen (60m3 voor 6kW dT 9) )
• COP (SPF (PER=COPx0,39) ) ook over totale installatie)



Zonneboilers

• Vergewis u van de inzetbaarheid
• Bereken €-effecten bij grote buffervoorraden
• Let op levensduur tyfocor (groen overdrachtsmedium)

• Besef milieugevaren
• Onderschat belang onderhoud niet (ook van de kosten)

Beheer 
• samenwerking ketels



Ketels-WKK’s

Ketels 
• is een reeds bekend geacht apparaat

WKK
• Een wkk is een automotor met generator
• De hype in utiliteit is voorbij (aandrijving op gas of diesel = CO2 uitstoot)
• Veel geluidsoverlast
• Nog beperkte inzetbaarheid- tuinders (elec,  CO2, warmte), autonome omgevingen



Bodembalans herstellers

• Droge koelers
• Oppervlaktewater inname
• Zonneboilers  (> ɳ)



Bodembalansherstellers-beheer
Lastige beslissingstrajecten
• liefst zo heet (of koud) mogelijk regenereren i.v.m. kortere 

bedrijfstijden (€- energie)
• Welke bodemvoorraad streven wij na (hoe streng verwachten wij de 

winter of hoe warm de zomer) 
• Te kleine regeneratie-installatie verlaagt gemiddelde 

bodemtemperatuur wat later in veel extra te verpompen m3 
bronwater (€- elec) resulteert (langere bedrijfstijden met gem lagere 
temp) 

• Bij ontwerp aan de ruime kant kiezen (€- investering)
• Onderschat problemen oppervlaktewater niet (corrosie, vervuiling)



Afnemers

• Retourtemperaturen 
gebruikers

• Collectief gratis koeling



Stelling

• Gesloten systemen zo snel als 
mogelijk alleen zonder glycol of 
antivriesmiddelen uitvoeren

• Eenduidig vaststellen dat 
mengen van miljoenen jaren 
gescheiden waterlagen geen 
kwaad kan voor het daar 
levende micro organismen
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