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1 Omschrijving van het bedrijf

Op kwekerij Amazone Amaryllis is een warmtepompinstallatie gemonteerd in 20 09. Deze
warmtepompinstallatie voorziet de hele kwekerij van warmte en koude. Op de kwekerij is dus
geen gas aansluiting meer. De warmtepomp is dekkend voor de gehele kwekerij. Tevens is
er een ketel met een olie brander als back-up voor als er geen stroom meer zou zijn door
een uitval van de nutsvoorzieningen.
De warmtepomp heeft een thermische vermogen van ?? kW en een koelvermogen van ??
kW. Rond de kwekerij zijn drie bronnen doubletten met een maximale watercapaciteit van ??
m³/uur. Tevens is er een buffer tank met een water inhoud van 200 m³ van maximaal 55°C .
De kwekerij heeft een oppervlakte van 18.000 m². Er zijn verrijdbare kweektafels gemonteerd
op de grond. In deze tafels worden de Amaryllis gekweekt. Deze kweektafels bevatten onder
andere PE slagen 25 mm om mee te verwarmen of te koelen. In de nok van de kwekerij zijn
luchtbehandelingkasten (LBK) kasten gemonteerd. Met deze LBK kasten kunnen we meer
verwarmen, maar ook koelen. Tevens als er gekoeld wordt met de LBK kasten wordt er extra
warmte terug gewonnen. Deze extra warmte wordt in de wko installatie opgeslagen.
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2 Warmtepomp

De warmtepomp wordt aangestuurd op warmtevraag. Hierbij wordt wel rekening gehouden
met het hoge en lage stroom tarief. Er wordt normaliter alleen in het lage stroom tarief
warmte gewonnen uit het bronwater. Deze warmte wordt opgeslagen in de laagwaardige
opslagtank (LOT). Bij het ontwerp is er rekening gehouden met de
condensorwatertemperatuur van de warmtepomp. Hierdoor is het rendement van de
warmtepomp hoger. Dit is ook terug te vinden in bovenstaande grafiek. De gemiddelde
uittrede watertemperatuur van de condensor is ca. 45°C en de gemiddelde watertemperatuur
gekoeld is ca. 8°C. Dit samen geeft een mooie COP van deze warmtepomp installatie. Het
nadeel van warmte opslaan in het lage stroom tarief is dat de uittrede condensor
watertemperatuur om hoog gaat. Dit kan voorkomen worden door een grotere LOT te kiezen.
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De zwaartepunten van de warmtepompinstallatie ligt in de winter. Dit is normaal omdat we
de warmtepomp als laagwaardige warmte producent zien. De koude die wordt geproduceerd
of eigenlijk de warmte die onttrokken wordt aan het grondwater wordt opgeslagen in de
koude bronnen. Tevens wordt de warmtepomp in de zomer gebruikt om de Amaryllis actief te
koelen. Uiteraard wordt dit eerst met grondwater gedaan. Omdat de watertemperatuur
waarmee de Amaryllis wordt gekoeld erg laag is, moet de warmtepomp in de zomer soms
bijspringen.
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De coëfficiënt of performance, of kort gezegd COP, is het rendement van de warmtepomp.
Een COP geeft aan hoeveel koude of warmte je terugkrijgt voor elke kW aan elektrisch
energie die in de warmtepomp gestopt wordt. Als we naar de koude kijken, kunnen we het
volgende zeggen. Stel dat de warmtepomp een COP van 3,0 heeft, dan betekent dat voor
iedere kW aan stroom die in de warmtepomp wordt gestopt, de warmtepomp 3kW aan koude
levert. Als we naar de warmte kant van de warmtepomp kijken, kunnen we het volgende
zeggen. Stel dat de COP 4 is en dat er 1 kW aan stroom wordt verbruikt, levert de
warmtepomp 4 kW aan warmte.
De warmtepompinstallatie op de kwekerij heeft een vrij stabiele COP. Zo zien we aan de
koude kant een gemiddelde COP van 2,9 tot 3,0. Aan de verwarmingskant heeft de
warmtepomp een gemiddelde COP van ca. 3,9 tot 4,0.
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3 TSA-warmtewisselaar

Het bronwater dient gescheiden te zijn van het water in de rest van de installatie. Daarom
bevat de installatie een TSA. De magnaflow is de flow van de koude bron naar de warme
bron en vice versa.

De lijn ‘Temp koude bronnen primair’ geeft de temperatuur aan van het water aan de zijde
van de bronnen met koud water en heeft een gemiddelde van ca. 34°C. Zo geeft de lijn
‘Temp warme bronnen primair’ de temperatuur aan van het water aan de z ijde van de
bronnen met warm water en heeft in de meeste maanden een gemiddelde van ca. 70°C. De
lijnen ‘Temp TSA warm secundair’ en ‘Temp TSA koud secundair’ geven respectievelijk de
temperatuur van het koude en warme water aan de installatie zijde.

Als er in de zomer een koude vraag is en de bronnen kunnen niet genoeg koude leveren,
dan gaat de warmtepomp meedraaien om koude te produceren. De warmte die hierbij wordt
geproduceerd, wordt als er geen warmtevraag is in de warme bron opgeslagen via een
overschotwisselaar. Daarom is er in de zomer een verschil te zien tussen de lijnen ‘temp
bronwater na overschotwisselaar’ en ‘temp warme bronnen primair’.
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4 Bronnen
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De vorige twee grafieken geven aan hoeveel uur er water van de koude bron naar de warme
bron wordt gepompt en vice versa. Tevens worden de bijbehorende volume en energie
hoeveelheden weergegeven. Het heeft geen verdere uitleg nodig dat in de zomer vooral
water van de koude bron naar de warme bron wordt gepompt en in de winter precies
andersom. De twee volgende grafieken geven de twee vorige grafiek opnieuw weer maar
dan op jaarbasis.
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Uit de voorgaande grafieken volgt dat er een probleem is met het energie evenwicht van de
bronnen. Redenen hiervoor zijn:

 De nadruk ligt meer op de warmteproductie van de warmtepomp.
 De lage watertemperatuur die nodig is bij het koelen van de Amaryllis

We zien elk jaar het koude overschot groeien in de grond. Dit is niet toegestaan van de
vergunning verstrekker, de provincie. Als dit zo blijft doorgaan, wordt de bel met koud water
in de grond zo groot dat de warme bronnen te koud wordt. Als dit het geval is, kunnen we
geen energie meer uit het bronwater halen. Dit is dus een situatie waar we niet in mogen
komen. Eén van de oplossingen zou kunnen zijn dat we het opgewarmde bronwater verder
opwarmen met oppervlakte water. Dit zouden we in de zomer kunnen doen , waardoor er
weer een energie evenwicht ontstaat tussen de koude en warme bronnen. En zo kunnen we
jaren door gaan met de warmtepomp en energieopslag in de grond.



Bronregistratie Sonneveld 12 / 13

Bijlage 1 Cijfers behorende bij de grafieken

2011 2012 2013

wamtepomp

Uittrede koelwater temp 45,4 44,2 46,9 [°C]

Uittrede gekoeld water temp 9,0 8,3 8,4 [°C]

Capaciteit 54 51 52 [%]

Bron TSA

Magnaflow 53,3 61,8 61,7 [m3/uur]

Temp TSA warm secundair 12,1 12,4 12,0 [°C]

Temp TSA koud secundair 5,9 6,8 5,8 [°C]

Temp koude bronnen primair 7,0 7,2 6,5 [°C]

Temp warme bronnen primair 14,8 13,2 13,7 [°C]

Temp bronwater na overschotwisselaar 15,1 14,7 13,9 [°C]

COP & vermogen

COP koud 2,8 3,0 2,9 [-]

COP warm 3,6 3,9 3,8 [-]

Geleverde koude 906.106 3.353.297 1.666.822 [kWh]

Geleverde warmte 1.178.622 4.350.222 2.175.778 [kWh]

Elektriciteit verbruik 285.058 1.042.999 533.242 [kWh]

Vergelijkbaar gasverbruik 133.874 355.310 24.705 [m3]

Bronnen

Aantal uren van koud naar warm 108 2.109 507 [-]

Aantal uren van warm naar koud 1.311 3.943 2.594 [-]

Meters

Volume koud-> warm (begin) 252.963 254.643 379.912 [m3]

Volume koud-> warm (einde) 254.643 379.912 427.807 [m3]

Volume warm->koud (begin) 7.520 7.564 11.566 [m3]

Volume warm->koud (einde) 7.564 11.566 13.141 [m3]

Energie koud-> warm (begin) 405.881 483.656 740.557 [GJ]

Energie koud-> warm (einde) 483.656 740.557 907.346 [GJ]

Energie warm-> koud (begin) 14.555 17.198 25.238 [GJ]

Energie warm-> koud (einde) 17.198 25.238 30.162 [GJ]



Bronregistratie Sonneveld 13 / 13

Bijlage 2 Overzicht van de installatie


