
WKO scan appartementencomplex
Zeewaarts te IJmuiden.

( armte oude pslag)



Introductie

Naam: Ivo Everts

Achtergrond: installatiebranche

Huidig werkzaam bij: ATES Control       

ATES Control
• Advies duurzame energiecentrales.

• Onderhoud en beheer duurzame energiecentrales.



Ontstaan van de WKO scan

• Contact 2015 via het Gebruikersplatform.

• Negatieve publiciteit Bodemenergie.

Doelstelling Gebruikersplatform Bodemenergie:



Potentie van de WKO scan

• Verbeteren van het rendement van de 

klimaatinstallatie met bodemenergie.

• Verlagen energieverbruik zelfs voorkomen energievernietiging.

• Voorkomen onnodige kosten.

• Voldoen aan vergunningseisen provincie. 

Na meer dan 20 scans uitzonderlijk resultaat op:



Voorwaarden deelname

• Lidmaatschap Gebruikersplatform Bodemenergie.

• Aantoonbare inspanning/acties goed beheer gebruiker/beheerder.

• Beoordeling scan commissie.



Inhoud van de WKO scan

• Algemeen beoordeling in relatie tot de afgegeven vergunning.

• Controle functioneren in relatie tot uitgangspunten ontwerp.

• Geven van inzicht op verbeteren functionaliteit en prestatie WKO 

(en mogelijk gebouwinstallatie).



Wat gaat er vooraf aan de scan

Vraag aan de gebruiker:

• Efficiëntie Bodemenergie systeem?

• Klachten?

• Aandachtpunten installatie (storingen, defecten)?

• Overleg en akkoord met de bestaande beheerder!

Input van de gebruiker en beheerder:

• Basis gegevens (ontwerp, revisie, jaaropgave).

• Monitoren.



Hoe gaat het in zijn werk

• Beoordeling ontvangen gegevens.

• Monitoren installatie op een aantal kritieke momenten.

• Bezoek aan het project.

• Rapportage.



WKO scan Zeewaarts IJmuiden
Algemeen:

• Appartementencomplex (drie woontorens) centrale energie voorziening.

• Monobron (doorpomper) in combinatie met een warmtepomp.

• Back-up ketels voor CV en warm tapwater.

• Zonnecollectoren met buffervaten voor tapwater en warmtepomp. 



WKO scan Zeewaarts IJmuiden
Installatie:

• Installatie is netjes geïnstalleerd.

• Regeltechniek Priva met afstandbeheer.

• Veel energieregistratie waardoor goed inzicht op verbruik.



WKO scan Zeewaarts IJmuiden
Bodemenergiesysteem:

• 10 m3/h systeem met meldingsplicht.

• Onbalans door groot warmtegebruik (55% koude overschot).

• Energieverbruik in lijn met ontwerp uitgangspunten.

• Bron inzet voor verwarmen redelijk goed (delta T gemiddeld 4 graden).

• Bron inzet voor koelen slecht

(delta T gemiddeld 3 graden).



WKO scan Zeewaarts IJmuiden
Constateringen:

• Winterbedrijf, warmtepomp in combinatie met bron functioneert goed.

• Transportpomp koelbedrijf vast debiet, geeft lage injectietemperatuur bron, 13 grd.

• Energieverbruik opwekking warm tapwater, energieverlies recirculatie 25 m3 gas per dag.

• Beperkte inzet en efficiëntie zonnecollectoren.

• Initiële kosten versus terugverdientijd.



Stellingen !
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• Eindgebruiker duurzame energiecentrale heeft inzicht in functioneren.

• Bodemenergie zorgt voor duurzaam klimaat voor de gebruiker.



Dank voor uw aandacht !

14


