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Verwarmen en koelen van gebouwen met een systeem 
voor warmte- koudeopslag (WKO) wordt beschouwd als 
een milieuvriendelijk en economisch aantrekkelijk alter-
natief voor conventionele systemen. In theorie 
kunnen WKO-installaties, mits optimaal ingeregeld, 
deze belofte inderdaad waarmaken. Toch kan het 
rendement in de praktijk alsnog tegenvallen. Dat komt 
doordat de ventilatie in de gebouwen niet goed werkt, 
volgens wetenschapper binnenmilieu Frans Rasenberg. 
“De truc van een WKO-systeem is dat overtollige warmte 
in de bodem wordt opgeslagen. Maar als je die 
overtollige warmte met het ventilatiesysteem niet kunt 
opvangen verspil je energie en kan de WKO-installatie 
niet efficiënt functioneren.”

Een systeem voor warmte- en 
koudeopslag (WKO) bestaat uit 
twee bronnen diep in de bodem: 
een bron met koud water en 
een bron met warm water. In de 
winter wordt de warmte uit de 
warme bron gebruikt om een ge-
bouw te verwarmen. Hierbij komt 
als restproduct koude vrij, die in 
de koude bron wordt opgeslagen. 
In de zomer vindt het omgekeerde 
proces plaats: de koelte uit de 
koude bron wordt gebruikt om 
het gebouw te koelen. Als rest-
product komt warmte vrij, die 
wordt opgeslagen in de warme 
bron.

In vergelijking met conventionele 
installaties met cv-ketels en 
koelsystemen kan een WKO-
installatie op duurzame wijze en 
tegen lagere kosten warmte en 
koude produceren. Daar staat 
tegenover dat een WKO-installatie 
veel duurder is om aan te leggen. 
Het WKO-systeem bestaat boven-
dien uit meer componenten dan 
een conventionele installatie, die 
nauw met elkaar moeten samen-
werken. Het vraagt veel deskun-
digheid om een WKO-installatie te 
realiseren die rendabel is.

Slechte ventilatie 
vermindert rendement 
WKO-installaties
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Economische motieven
De bouwkosten van een WKO-
installatie stijgen onevenredig sterk 
naarmate de afmetingen toene-
men. Om die reden wordt vaak 
gekozen voor een installatie die 
niet 100% van de tijd voldoende 
warmte en koude kan leveren, 
maar gedurende ‘slechts’ 90% van 
de tijd. Om tijdens strenge vorst 
en op warme zomerdagen toch 
aan de warmte- en koudevraag te 
kunnen voldoen, worden pieklast-
voorzieningen in de vorm van een 
cv-ketel en een conventionele 
koelmachine aangebracht. De in-
vesteringen in de installatie zijn dan 
fors lager, terwijl de kosten voor 
productie van koude en warmte 
niet veel stijgen. Alleen in uit-
zonderlijke gevallen wordt immers 
gebruik gemaakt van de pieklast-
voorzieningen.

Bij het ontwerp en het beheer van 
een WKO-installatie met pieklast-

voorziening is alles er op gericht 
om zo goedkoop mogelijk warmte 
en koude te kunnen leveren. Dat 
kan door inzet van de pieklast-
voorzieningen zoveel mogelijk 
te beperken, want die zijn kos-
tenverhogend omdat er gas en 
extra electriciteit moet worden 
ingekocht. Een goed ontworpen 
of beheerde WKO-installatie is dus 
goedkoop in het gebruik omdat er 
weinig aanspraak wordt gemaakt 
op de pieklastvoorzieningen.

De zwakste schakel
In gebouwen met een WKO-installatie 
wordt de warmte en koude in de 
ruimte gebracht via de vloeren en 
wanden of door middel van spe-
ciale grote radiatoren. De gebouw-
en zijn goed geïsoleerd en de lucht-
kwaliteit wordt op peil gehouden 
met een ventilatiesysteem. Als al 
die systemen correct functioneren, 
elkaar opvolgen en goed op elkaar 
zijn afgestemd heeft het gebouw 
in zomer en winter een comforta-
bel binnenklimaat en verbruikt het 
weinig energie.

In de praktijk is die integrale visie 
er vaak niet. De WKO-installatie 
en het ventilatiesysteem worden 
meestal beschouwd als afzonder-
lijke systemen. Jammer, vindt 
wetenschapper binnenmilieu Frans 
Rasenberg. De energieprestatie 
van een gebouw wordt immers 
bepaald door de zwakste schakel. 
Slechte isolatie, het ontbreken van 

zonwering of een verkeerd ontwor-
pen ventilatiesysteem kunnen het 
rendement van een WKO-installatie 
negatief beïnvloeden.

Warmte-overlast
Ventilatiesystemen worden primair 
ontworpen om te zorgen voor 
voldoende verse lucht. Het grote 
probleem in veel nieuwe en goed 
geïsoleerde gebouwen – ook 
met WKO-installaties – is echter 
warmte. Dat hoopt zich bovenin de 

ruimtes op. Om toch wat verkoe-
ling te krijgen worden de ramen 
opengezet. Dat veroorzaakt tocht, 
de warmte vliegt naar buiten, wat 
weer zorgt voor een flinke energie-
verspilling. 

De remedie is volgens Rasenberg 
een afzuiging die in balans is. 
“Als je zorgt voor een goede 
afzuiging kan de warmte uit de 
ruimte. Je kunt die warmte met 
een warmtewisselaar opvangen, 
in de warme bron opslaan en later 
opnieuw gebruiken. Dan blijft de 
warmte in de keten en bespaar je 
energie. Een prettige bijkomstigheid 
van aan de bovenzijde goed af te 
zuigen is, dat ook de lager gelegen 
lucht in de ruimte in beweging 
komt. Door die doorspoeling wordt 
alle vervuilde lucht weggezogen. 
Dat heeft als plezierig effect voor 
de mensen in de ruimte dat het 
binnenklimaat hartstikke schoon 
wordt.”

Integrale aanpak
Rasenberg pleit ervoor om het hele 
gebouw te betrekken bij haalbaar-
heidsonderzoeken naar WKO-
installaties. De constructie, isolatie, 
ligging van het gebouw, ventilatie, 
eventuele zonweringen en dergeli-
jke zijn allemaal van invloed op het 
rendement van de WKO-installaties. 
Daarom heeft het pas zin om in 
een WKO-installatie te investeren 
als de hele energiehuishouding op 
orde en onder controle is. “Een 
WKO-installatie bouwen zonder 
daar in de rest van het gebouw 
rekening mee te houden is een 
desinvestering. Dat is vergelijkbaar 
met het rijden in een superzuinige 
auto waarvan de banden niet goed 
op spanning zijn. Zo’n auto haalt 
ook de optimale verbruikscijfers 
niet.”


