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Inleiding
Schiphol-Rijk is een gebied met veel bedrijfsmatige activiteit en een hoge duurzaamheidsambitie.
Zowel bij de bestaande bouw als voor geplande uitbreidingen is het zinvol en noodzakelijk te kijken
naar een duurzame energievoorziening. Naar aanleiding van een presentatie van Waternet eind 2015
is vanuit de Schiphol gebruikersgroep belangstelling ontstaan voor de mogelijkheid om het WRK
(Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland) waterleidingnet in te zetten voor koeling. Met name
een negental datacenters is zeer geïnteresseerd in de optie om koeling te kunnen betrekken uit dit
ruw waternet.
Van belang is hierbij enerzijds het vraagpatroon van koude bij de datacenters. Anderzijds moeten de
te realiseren koeltemperaturen en vermogens die geleverd kunnen worden middels het ruw waternet
in kaart worden gebracht. Daarnaast spelen de voorwaarden die de leidingnetbeheerder, Waternet,
stelt vanuit risico’s, kwaliteit- en veiligheidsaspecten.
De vraag met betrekking tot inzet van het WRK-net is: “Wat zijn concreet de mogelijkheden tot inzet
van WRK met betrekking tot energiebesparingen en wat zijn de kosten voor deze optie, vanuit een
lange termijn visie?”
Om deze vraag te beantwoorden onderzoeken Installect Advies en KWA bedrijfsadviseurs
gezamenlijk de mogelijkheden in drie fases:
1. Grove analyse en inventarisatie
2. Opzetten van concepten
3. Business cases en conceptvergelijkingen
Dit rapport betreft de oplevering van fase 1 t/m 3
Installect en KWA komen in fase 1 tot de conclusie dat er potentie is om een aantal concepten uit te
voeren. De belangrijkste conclusies zijn:






Inzet van de WRK is kansrijk voor koeling van moderne (nieuwe) datacenters met hoge
koelwatertemperaturen (~18°C). Met dit temperatuurtraject kan de WRK temperatuur in de
zomer te hoog worden. Als de WRK temperatuur kan worden verlaagd en beheerst dan komt
de WRK als volwaardige koudeleverancier in beeld. Daarmee kan bespaard worden op
andere koelvoorzieningen en reductie van benodigd noodstroomvermogen.
De WRK kan ook ingezet worden voor bestaande datacenters zonder WKO en/of droge
koelers. Daarmee kan een deel van het jaar koeling geleverd worden. De WRK concurreert in
dat geval met de inzet van droge koelers of koeltorens.
De WRK heeft goede perspectieven in een smartgrid met datacenters en tuinbouw. De WRK
kan dan ingezet worden voor warmte en koude voorziening en zorgdragen voor regeneratie
van WKO’s.

De eerste conclusies en aanbevelingen vindt u in het eerste hoofdstuk. De onderbouwing ervan vindt
u in de volgende hoofstukken, opgebouwd in energievraag en – aanbod en de bijbehorende analyse.
De twee casussen worden uitgewerkt in de laatste hoofdstukken.
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1 Conclusies en aanbevelingen
De eerste stap van analyse en inventarisatie leert dat er voldoende vraag naar koeling is en ook
voldoende aanbod. De temperatuur van het koelwater van de WRK is in het koelseizoen te hoog voor
comfort koeling in gebouwen. Datacenters worden gekoeld met hogere temperaturen. Mits aan een
aantal randvoorwaarden kan worden voldaan biedt de WRK-leiding een interessante optie voor de
datacenters. Datacenters eisen echter een hoge mate van beschikbaarheid en bedrijfszekerheid.
Vooral het garanderen van de beschikbaarheid van de benodigde waterhoeveelheid en gewenste
temperatuur behoeft nader onderzoek.
Ook heeft de eerste fase aangetoond dat het raadzaam is niet alleen te focussen op koude maar ook
op warmte. Energie-uitwisseling tussen meerdere (toekomstige) gebruikers in het gebied biedt meer
potentie voor een goede benutting van de WRK-leidingen dan enkel koeling van datacenters. Ook bij
een koppeling van systemen is het garanderen van levering een belangrijk issue.
De WRK is vooral kansrijk in een netwerk van meerdere opwekkers en afnemers. Gebruikers zijn voor
hun koeling en verwarming dan niet alleen van de WRK afhankelijk. De WRK biedt in een dergelijke
opzet extra zekerheid van levering van zowel een gevraagd vermogen als voor het balanceren van de
energiehoeveelheden.
Uitwisseling van energie met inzet van WRK vraagt beduidende investeringen en is daarom het meest
kansrijk bij forse vermogens en substantiële besparingsmogelijkheden. Koppeling van datacenters op
het nieuwe tuinbouwgebied PrimA4a biedt daarbij goede perspectieven.

1.1 Datacenterkoeling
1.1.1 Bestaande datacenters
HT-koeling
Koeling met water uit de WRK-leidingen kan in moderne datacenters (met hoge koeltemperaturen)
worden toegepast. Zeker als het mogelijk is, en toegestaan wordt, om ook bij hogere ruw water
temperaturen nog met de WRK te koelen ontstaat een goed perspectief. In dat geval kan de WRK
gezien worden als volwaardige leverancier van koeling en kan bespaard worden op andere
koelvoorzieningen. Hiervoor dient nader onderzocht te worden of de temperatuur verhoging door deze
vorm van koeling voor Waternet acceptabel is en kan worden beheerst.
LT-koeling
De WRK kan ook ingezet worden voor bestaande datacenters (met lage koeltemperaturen) zonder
WKO en/of droge koelers. De WRK kan een deel van het jaar koeling leveren en concurreert in dat
geval met de inzet van droge koelers of koeltorens. De investeringen zijn echter ook substantieel, met
name als de afstand van de WRK-leiding tot het datacenter meer dan enkele honderden meters is.
Een keus voor droge koelers is dan veelal interessanter.

1.1.2 WRK als noodkoeling
Aansluitvermogen
Datacenters hebben als kenmerk dat ze grote aansluitvermogens op het elektriciteitsnet nodig
hebben. De stroom is nodig voor de servers en koeling van de servers. Het aansluitvermogen ligt
echter vaak ver boven het daadwerkelijk opgenomen vermogen, vanwege de opgestelde noodkoeling.
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Om beschikbaarheid van data te garanderen worden soms (drie)dubbele backup-voorzieningen
getroffen. Als hier een kostenbesparing of minderinvestering geboden kan worden geeft dat de
businesscase een extra impuls.
Beschikbaarheid en temperatuur
Datacenters hebben een gegarandeerde aanvoer van zeker 18- 20°C nodig. Voor datacenters is het
van belang dat de WRK-leiding juist bij piektemperaturen in de zomer (nood)koeling kan leveren. Er
moet direct geleverd kunnen worden. Uit de casussen is gebleken dat de temperaturen tijdens
zomerbedrijf te echter hoog zijn om noodkoeling te leveren.

1.2 Thermisch smart grid
Behalve de datacenters zijn er nog meer energie-intensieve systemen aan te wijzen in de directe
omgeving. Vooral PrimA4a (primaviera.nl), een ontwikkeling van 380 ha beschikbaar voor
glastuinbouw, is op korte termijn een belangrijke potentiele afnemer van energie.
De WRK kan kansrijk zijn in een combinatie van een grootschalig project van datacenters en
tuinbouw. Warmte van de datacenters kan nuttig gebruikt worden als input voor warmtepompen van
het tuinbouwcomplex. Bij een maximale warmtelevering met warmtepompen zijn voor een
tuinbouwcomplex forse waterverplaatsingen noodzakelijk. De vraag naar koeling in
tuinbouwcomplexen is beperkt. Het benodigde water kan daarom in zomerpieken grotendeels ingezet
worden voor de koeling van datacentra. De WRK-leidingen worden dan ’s winters en ’s zomers
maximaal benut.

1.3 Onderzochte concepten
1.3.1 Datacentra met WRK en tuinbouw Schiphol Zuid
Deze casus betreft een energieconcept waarin directe uitwisseling van laagwaardige warmte tussen
het datacentrum en het tuinbouwgebied wordt toegepast. Met warmtepompen wordt de laagwaardige
warmte op een hoger temperatuurniveau gebracht. Wanneer een datacenter gekoeld wordt, kan er
koude geleverd worden met de WRK, met de koude die vrijkomt bij inzet van de warmtepompen en
koude uit een WKO-systeem.
Uit dit onderzoek is gebleken dat er goede resultaten behaald kunnen worden. Er is gerekend met
fiscaal voordeel van Energie Investerings Aftrek. Het is de vraag of dit voordeel genoten kan worden.
Dit hangt af van de partij die de investering gaat doen. Op basis van de berekening is de eenvoudige
terugverdientijd negen jaar.

1.3.2 Koeling bestaande datacentra met WRK
In deze casus zijn drie mogelijkheden tot koeling voor bestaande datacentra onderzocht. Het betreft
hier koude levering met een aanvoertemperatuur van 13°C.
Levering koude zonder WKO
In dit voorbeeld wordt er een pompstation gerealiseerd. Via de daarin opgestelde warmtewisselaar
wordt de energie van de WRK-leiding overgebracht op de gebouwinstallaties. Wanneer de
temperatuur van de WRK laag genoeg is kan met dit water het datacenter gedeeltelijk of geheel
gekoeld worden.
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Uit dit onderzoek is gebleken dat bij voldoende grootte van de aansluiting er goede resultaten behaald
kunnen worden. Voor een aansluiting van een datacentrum van 2 MW bedraagt de eenvoudige
terugverdientijd ~ 7 jaar. Wanneer er rekening wordt gehouden met Energie Investerings Aftrek zal de
terugverdientijd ongeveer 6 jaar zijn.
Levering koude met WKO
Koude levering met WRK in combinatie met een WKO-systeem is geen optie. Het is niet mogelijk om
met de WRK voldoende koude te leveren om inzet van koelmachines te voorkomen. Het geheel zou
hiermee heel kostbaar worden en de levering van koude zonder WKO, maar wel met koelmachines, is
dan een veel gunstiger optie.
Levering koude met drinkwaterleiding
Koude leveren met behulp van de drinkwaterleiding heeft minder potentie dan de koude levering met
de WRK-leiding. De temperatuur van de drinkwaterleiding is hoger en er is ook minder water
beschikbaar. Ook zijn de risico’s groter (te hoge temperatuur van afnemers; legionella). Om deze
redenen is dit alternatief niet verder uitgewerkt.
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2 Energievraag
Het aanbod van (koel)energie uit de WRK-leidingen is groot. Echter, wat is de vraag naar deze
energie in en rond het gebied van Schiphol-Rijk? Welke kenmerken hebben deze energievragers, wat
hebben ze nodig en wat eisen zij? Dit brengen we in kaart om te onderzoeken waarvoor de WRK het
beste kan worden ingezet. Aansluiting op WRK wordt interessant voor grotere vermogens en
beduidende energieafname.

2.1 Datacenters
Algemene kenmerken
De meest kosteneffectieve manier van datacenterkoeling is ten eerste maximaal vrij koelen met
koeltorens of droge koelers. Er resteert dan nog 5-10% koelenergie die op andere wijze geleverd moet
worden. Deze koeling zou geleverd kunnen worden door de WKR leiding. Dat kan echter alleen als de
temperaturen van de WRK-leidingen daarvoor toereikend zijn. De WRK leiding is dan een alternatief
voor andere vormen van koeling.
In het algemeen zijn de kenmerken van datacenters:





Ze gebruiken veel elektra, dienen het hele jaar fors gekoeld te worden en hebben
nagenoeg geen behoefte aan verwarming;
Door de hoge vraag naar elektra is de infrastructuur in de bestaande bouw aan zijn grenzen;
Uitbreiding van elektravermogens kost veel geld;
Er is een geplande uitbreiding met datacenters aan de zuidzijde van Schiphol-Rijk.

2.1.1 Datacenters Schiphol-Rijk
Schiphol-Rijk is een bedrijventerrein, grenzend aan de Luchthaven Schiphol, gelegen aan de rand van
de gemeente Haarlemmermeer. Figuur 1 (zie volgende pagina) toont de op Schiphol-Rijk aanwezige
datacenters. Deze kaart is samengesteld door gebruik te maken van openbaar beschikbare informatie
zoals de datacentergids en overige uitingen op het internet.
In totaal zijn er 10 datacenters gevestigd, van 5 verschillende eigenaren. Deze eigenaren zijn:






Interxion
Schuberg Philis
Interroute
Nettapp
MaincubesOne.
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Figuur 1: Datacenters op Schiphol-Rijk

2.1.2 Datacenters Schiphol-Noord
De tweede locatie is Schiphol-Noord. Schiphol-Noord ligt in de gemeente Haarlemmermeer ten
Noorden van Schiphol en ten oosten van Badhoevedorp. In dit deel van het plangebied is 1 datacenter
gevestigd, namelijk Terremark Verizon.

Figuur 2: Datacenters op Schiphol-Noord
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2.2 Logistiek
Schiphol kent veel logistieke bewegingen. Ook een aantal logistieke centra zijn op of rond SchipholRijk gevestigd. Voor logistiek dienen hallen op temperatuur te worden gehouden en is nagenoeg geen
koeling nodig. De vraag naar warmte is ook beperkt (15-20 kWh/m2). De energie-intensiteit is dus laag
te noemen.

2.3 Kantoren
Bij kantoren is bij nieuwbouw de warmte en koudevraag redelijk in balans (gemiddeld 45 kWh/m2
verwarming en 33 kWh/m2 koeling). Op dit moment is bij goed gebouwde kantoren er een tendens
naar meer koeling. Door meer efficiency van inzet van energiezuinige computers en de opkomst van
clouddiensten is de verwachting dat de interne belasting in kantoren in de toekomst weer afneemt.
Kantoren zijn gemiddeld energie-intensief en bijna altijd voorzien van voldoende koel- en
verwarmingscapaciteit.

2.4 Tuinbouw
Aan de zuidzijde van Schiphol-Rijk is PrimA4a, een groot tuinbouwgebied gepland. Hierbij wordt
warmte-uitwisseling met een nog te bouwen groot datacenter ten noorden van de A4, nabij Hoofddorp
overwogen.

Figuur 3: PrimA4a en Green Datacenter Campus (GDC)

Tuinbouw kenmerkt zich door een hoge warmtevraag en een beperkte vraag naar koeling. Door de
ontwikkeling van de gesloten kas neemt de warmtevraag af en de behoefte aan koeling neemt toe.
Overall is de verwachting dat de warmtevraag toch sterk dominant blijft (150-250 kWh/m2 verwarming
en beperkte koeling).
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3 Energieaanbod
In een eerder onderzoek naar de potentie van koudebenutting uit de WRK-leidingen (Waternet, 2013)
is becijferd dat een bypass van WRK-1 in combinatie met WKO in de complete koudevraag van
Schiphol kan voorzien. Dit initiatief gaat echter gepaard met forse investeringen, waarvoor nog geen
sluitende businesscase bestaat. Bovendien zijn de bestaande gebouwen al voorzien van opwekkers
voor koeling.

3.1 Het WRK systeem
Het totale WRK-systeem bestaat uit twee waterwinstations met elk een eigen productielocatie waar
het water kan worden voorgezuiverd. Via vijf transportleidingen wordt het voorgezuiverde water
getransporteerd naar de afnemers en gebruikt als bron voor de drinkwatervoorziening van de
provincie Noord-Holland en als industriewater. In het plangebied zijn twee WRK-leidingen aanwezig
(WRK-1 en WRK-2).

Figuur 4: Leidingnet WRK-1 en WRK-2 (Schiphol omcirkeld)
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3.1.1 Beschikbaarheid
Beide leidingen kennen geplande en ongeplande leveringsonderbrekingen. Er dient in overleg met
Waternet nader te worden vastgesteld hoe de beschikbaarheid kan worden gegarandeerd.

3.1.2 Temperaturen
De maximale infiltratietemperatuur van het WRK-water in de duinen is conform eerdere studies nu
vastgesteld op 15°C. Nader onderzoek binnen Waternet moet uitwijzen of dit nog verder verhoogd kan
worden. Echter is het wel toegestaan om in de leiding de temperatuur te verhogen groter dan deze
maximale temperatuur indien de temperatuur bij de duinen teruggebracht wordt naar het maximum.
Vooralsnog zijn geen maximale temperaturen in de leiding bekend.

3.2 WRK-1

Figuur 5: WRK-1

3.2.1 Debiet
Het debiet door de WRK 1 leiding (ten zuiden van Schiphol) is in de wintermaanden (november t/m
maart) gemiddeld 4.100 m3/uur, (uitgaande van een beschikbaarheid van 80% op 5.000 m3/uur). Voor
de rest van het jaar zijn de debietgegevens nog niet beschikbaar, maar deze liggen naar verwachting
op minstens hetzelfde niveau, vanwege de hogere waterbehoefte in de warmere maanden. Deze
uitgangspunten dienen afgestemd en geverifieerd te worden met Waternet.

3.2.2 Koelvermogen
Indien er met de WRK-1 leiding gekoeld gaat worden met een temperatuurverschil van (delta T) van
circa 10°C dan kan er maximaal 58 MW en gemiddeld 47,5 MW koeling geleverd worden.
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3.3 WRK-2

Figuur 6: WRK-2

3.3.1 Debiet
Voor de WRK 2 (2x1200 mm leidingen ten noorden van Schiphol): gemiddeld totaal 3.600 m 3/uur. De
beschikbaarheid van het maximale debiet van 5.000 m3/uur is circa 70 % van de tijd in de
wintermaanden.

3.3.2 Koelvermogen
Indien er met de WRK leiding gekoeld zal gaan worden met een delta T van 10°C, dan kan er
maximaal 58 MW en gemiddeld 41,8 MW geleverd worden. Bij daadwerkelijke inzet moet rekening
worden gehouden met de maximale infiltratie temperatuur.
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4 Analyse
4.1 Succesfactoren
Een business case wordt haalbaar als het mogelijk is om met een zo laag mogelijke investering een
maximale prestatie te bereiken. Hier bespreken we welke factoren daarvoor in ons geval van een
gebiedsgerichte benadering van de energievoorziening van Schiphol-Rijk van belang zijn.

4.1.1 Eerst lokaal en dan gebiedsgericht.
Het realiseren van infrastructuur om energie uit te wisselen is kostbaar. Streef daarom als eerste naar
een lokale oplossing voor het koelen en verwarmen. Er dienen substantiële voordelen zijn om
koppeling van systemen te rechtvaardigen.

4.1.2 Focus op hoge lokale energie-intensiteit.
Systemen met een hoge energie-intensiteit hebben hoge potentie. Bij deze systemen is er weinig
infrastructuur nodig en zijn bij inzet van duurzame maatregelen hoge besparingen te realiseren.

4.1.3 Energie en kosten delen
Als een datacenter een koelvoorziening nodig heeft en een woningcomplex of tuinbouwgebied alleen
of voornamelijk verwarming, dan kunnen kosten van de energievoorziening gedeeld worden.
De koelenergie van het datacenter, die anders “weggegooid” wordt krijgt een nuttige bestemming. Met
deze energie kan met inzet van warmtepompen effectief en duurzaam warmte geleverd worden.

4.1.4 Borg onafhankelijkheid
Beperk afhankelijkheid van systemen bij combinatie van energielevering. Dit is een organisatorisch
aspect, maar het kan zeer bepalend zijn voor het wel of niet slagen van een business case.
Ondernemers willen graag hun eigen processen beheersen en niet teveel afhankelijk zijn van derden.

4.1.5 Nieuwbouwsituaties zijn kansrijker
In een situatie van nieuwbouw is de meeste vrijheid om zaken in te richten en investeringen zo
effectief mogelijk te doen.

4.2 WRK voor datacenters
4.2.1 Datacenters met LT-koeling
Datacenters zonder WKO en/of droge koelers werken vaak met koeltemperaturen rond de 10-13 ˚C en
kunnen daarmee ‘s winters koelen met de WRK. De koeling kan echter niet het hele jaar worden
gegarandeerd. Wanneer de temperatuur van de WRK-leiding beheerst kan worden tot een maximum
van 12°C zou dat de zaak veranderen.
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4.2.2 Datacenters met HT-koeling
Voor moderne datacenters wordt gewerkt met hogere koelwatertemperaturen: 18-28˚C of ook wel 2032˚C. Met deze temperaturen kan de WRK direct ingezet worden voor koeling als de
aanvoertemperatuur niet te hoog is. Er dient een wisselaar tussen WRK en gebouwwater geplaatst te
worden. Dat betekent dat bij een WRK temp van 17 ˚C nodig is om 18 ˚C in het gebouw te kunnen
leveren. Voorwaarde is tevens de infiltratietemperatuur in de duinen niet te hoog wordt.

4.3 Koeltemperatuur beheersing
Technisch gezien kan met de WRK-leidingen een substantiële hoeveelheid koude direct geleverd
worden. Het is echter de vraag welke mate van opwarming toelaatbaar is. Volgens eerdere
rapportages (Waternet, 2013) is dit niet bekend en nog onderwerp van onderzoek. In de volgende
paragraaf verkennen we de mogelijkheden om de infiltratietemperatuur te beheersen (te verlagen).

4.3.1 Beheersing met Grondwater
Bij een innamestop van Lekkanaal water gebruikt WRK diep grondwater in plaats van oppervlakte
water. Dit grondwater heeft een temperatuur van circa 11°C (Waternet, 2013). Het verlagen van de
aanvoertemperatuur van het ruw water in de zomer, door het “upstream” invoeden van grondwater lijkt
dus een mogelijkheid.
Rekenvoorbeeld
Bij een ruwwater temperatuur van 18 ˚C, een temperatuurtraject 20-32 ˚C van de DC kan met 2000
m3/uur ruwwater 28 MW koeling geleverd worden. De temperatuur van de totale WRK stroom van
5000 m3/uur wordt dan 22,8 ˚C.
Wanneer voor 28 MW koelen 3500 m3/uur ruw water van 18˚C zou worden gebruikt en dit gemengd
zou worden met 1500 m3/uur oppervlaktewater ontstaat een temperatuur van 13,2 ˚C. Hiermee kan
de complete temperatuurverhoging gecompenseerd worden!

18˚C

18˚C
13,2˚C

1500 m3/uur
oppervlaktewater

28 MW

3500
m3/uur

11˚C

onttrekking grondwater
Figuur 7: Schematisch voorbeeld temperatuurcompensatie

Als de temperatuur van de WRK-leiding ’s zomers niet boven de 15°C uitkomt is uiteraard minder
menging nodig. Deze optie is qua kosten ook het meest interessant: er hoeven niet veel investeringen
voor gedaan te worden.
De benodigde afname van koeling van moderne datacenters is kortdurend en alleen noodzakelijk bij
hoge buitentemperaturen. Langdurige onttrekking voor compensatie is daarom niet te verwachten.
De mogelijkheden op dit punt dienen in het vervolg nader te worden onderzocht.
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4.3.2 Beheersing WRK-temp met WKO’s
Het verlagen van de infiltratietemperatuur van het ruwwater is ook mogelijk door regeneratie met
WKO’s. In de winterperiode kan koude uit de WRK worden opgeslagen, die in de zomer kan worden
benut om het WRK-water weer af te koelen. Op deze wijze wordt ook een constantere temperatuur
van het ruwe water gerealiseerd.

4.3.3 Regeneratie Westwijk Amstelveen
De WRK II leiding loopt langs de Westwijk van Amstelveen. In deze wijk zijn meerdere WKOsystemen met individuele warmtepompen in de woningen. Kenmerkend voor WKO-systemen bij
woningen is de lage behoefte aan koeling. Dat zal zonder substantiële correctie leiden tot een
structureel koude-overschot.
Westwijk Amstelveen is omkaderd aangegeven. De WRK II loopt langs de bovenrand van dit gebied.

Figuur 8: Westwijk Amstelveen

Mogelijk kunnen de WKO’s van de Westwijk in de zomer met de WRK geregenereerd worden. Dit leidt
dan tot een koudere infiltratie temperatuur van de WRK in de zomerperiode. Vanwege de complexe
organisatorische toepassing wordt voorgesteld deze optie niet mee te nemen in het vervolg.

4.4 Thermisch smart grid
De WRK kan kansrijk zijn in een combinatie met een grootschalig project van datacenters en
tuinbouw. Warmte van de datacenters kan nuttig gebruikt worden als input voor warmtepompen van
het tuinbouwcomplex. Bij een maximale warmtelevering met warmtepompen zijn voor een
tuinbouwcomplex forse waterverplaatsingen noodzakelijk. De vraag naar koeling in
tuinbouwcomplexen is beperkt.
De ontwikkeling van PrimA4a biedt een goede kans om, in combinatie met datacenters, de energie
van de WRK-leidingen in alle seizoenen te benutten. Als vervolgstap moet daarom breder gekeken
worden dan alleen naar energie-uitwisseling van de datacenters met de WRK leiding. Wij bevelen aan
om met alle betrokken partijen de haalbaarheid van een dergelijk thermisch smart grid verder te
onderzoeken. Als eerste dient daartoe een energieconcept te worden opgezet en de globale
rentabiliteit daarvan bepaald. Daarna kan het concept uitgewerkt worden met geavanceerdere
modellen.
Hiervoor is een eerste gesprek geweest bij AllianderDGO (Duurzame Gebiedsontwikkeling) om hun
simulatietool (het heat model) hiervoor in te zetten. De eerste volgende stap in dit verdere onderzoek
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moet dus zijn om tot een goed concept voor energie-uitwisseling te komen, waarbij de WRK leiding
kan dienen als energie backbone.
Een substantieel risico-aspect bij dergelijke projecten is de ongelijktijdigheid van vraag en aanbod en
het verschil tussen theorie en praktijk. Datacenters hebben bijvoorbeeld vaak een veel lagere
energievraag dan eerst verwacht. In dat kader kan de WRK een zeer nuttige functie vervullen met
betrekking tot regeneratie van zowel warmte als koude. Als de WRK ook nog als volwaardige
koudeleverancier ingezet mag worden, wordt de waarde daarvan nog hoger. Naar verwachting kan bij
nadere uitwerking deze businesscase nog substantieel geoptimaliseerd worden.
Aangezien een WRK inkoppeling relatief duur is en met de nodige zorg moet worden uitgevoerd is het
zinvol het aantal inkoppelingen hierop te beperken. Een WRK station aan de Kruisweg is dan een
kansrijke locatie. Vanuit die locatie kan dan naar Zuid en Noord een leidingsysteem aangebracht
worden voor energietransport en uitwisseling.

WRK-1

Nieuw datacenter

Figuur 9: Mogelijk traject energiebackbone

4.5 Inzet op luchthaven Schiphol
Ontbrekende businesscase
In een eerder onderzoek is de potentie van dit ruwwater onderzocht met betrekking tot koeling van de
luchthaven Schiphol (Waternet, 2013). In de winter is het ruw water geruime tijd onder de 8 ˚C. In de
winter is er echter in de utiliteit slechts beperkte vraag naar koeling. In die periode dient daarom de
koude uit het ruwwater opgeslagen te worden in de bodem (WKO’s) op het luchthaventerrein. In de
zomerperiode kan de koude dan weer gebruikt worden voor koeling van de Luchthaven. Volgens
berekeningen kan het ruwwater in combinatie met inzet van WKO in de complete koelenergie (rond de
300 TJ) van de luchthaven voorzien. Dit initiatief gaat gepaard met forse investeringen. Er is nog geen
sluitende businesscase, temeer omdat de bestaande bouw al koelinstallaties heeft.
Alternatief met warmtepompen
De oorzaak hiervan is mogelijk dat het ruwwatersysteem niet direct als koelvoorziening kan worden
ingezet voor het laag temperatuur koelsysteem van Schiphol. De WRK dient als regeneratie van de
WKO. De regeneratie wordt vergeleken met regeneratie met droge koelers. Bij beide vormen van
regeneratie wordt de warmte niet meer nuttig gebruikt. De bronnen kunnen ook geregenereerd
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worden door warmtepompen. In dat geval wordt bij regeneratie ook nog duurzame warmte geleverd.
Deze vorm van regeneratie heeft daarmee een hogere waarde. Aangezien er op de luchthaven en de
omringende gebouwen ook een substantiële warmtevraag is, is deze aanpak concurrerend met
regeneratie met WRK.
Medio 2016 loopt op de luchthaven Schiphol een aanbesteding van een grote energiecentrale waarbij
WKO toegepast wordt in combinatie met warmtepompen en vrije koeling. Het is daarom niet te
verwachten dat de luchthaven de koelvoorziening compleet op WRK zal gaan uitleggen. Voor
Schiphol-Rijk is het goed deze ontwikkelingen in de gaten te houden.
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5 Inventarisatie
5.1 Enquête datacenters
De partijen met DC’s op Schiphol-Rijk zijn geïnventariseerd en bevraagd over de volgende zaken:






ontwerpvermogen van de datacenters’s voor koeling
het gemiddeld gerealiseerd vermogen
de verwachte vermogens de komende jaren
het systeemconcept van koeling
de gehanteerde koeltemperaturen

Van de zes benaderde partijen hebben 4 de gevraagde gegevens aangeleverd. Twee partijen wilden
niet de complete info verstrekken en ook niet verder meedoen. Van deze partijen zijn wel de
ontwerpvermogens en verwachte inzet bekend. Met de resultaten van de vragenronde is naar
verwachting meer dan 95% van het koelvermogen in beeld.
Alle datacenters in de bovengenoemde gebieden zijn aangeschreven. De meesten hebben de
verstrekte inventarisatielijsten ingevuld. Op basis van deze inventarisatielijsten is op te maken dat als
alle datacenters gevuld zijn er circa 40 tot 50 MW aan laagwaardige warmte geproduceerd wordt door
de datacenters. Dit komt overeen met een energiehoeveelheid van tussen 350 en 440 GWh
thermisch.
Door de verschillen in leeftijd van de datacenters’s zijn de gekozen koeloplossingen ook divers. De
meeste datacenters maken gebruik van vrije koeling, enkele oudere datacenters worden deels
gekoeld met DX of met een koudwatermachine. Sommige datacenters beschikken over een WKO
systeem. De meeste datacenters hebben een watervoerende koudeoplossing. D.w.z. dat er in elk
datacenter een mogelijkheid is voor restwarmtebenutting dan wel inkoppeling van externe
koudelevering.
De inschatting van nieuw DC vermogen en nieuwbouw en renovatie op Schiphol Rijk de komende
jaren (5 jaar) is 20-30 MW.

5.2 Resulterende typologie
De aanwezige datacenters zijn te typeren in drie verschillende groottes:




Klein datacenter tot 800 – 2.000 kW heat load;
Middelgroot datacenter tot 2.000 - 5.000 kW heat load;
Groot datacenter tot 5.000 - 15.000 kW heat load.

Voor de verdere uitwerking en conceptuele keuzes zal gebruik gemaakt worden van deze typologie.

pagina 18

5.3 Energiekenmerken
5.3.1 Vermogens
De systemen die nu op Schiphol-Rijk in bedrijf zijn hebben een ontwerp koelvermogens van ongeveer
50MW. Dit betreft installaties van 1- 20 MW. De daadwerkelijke belasting per project varieert sterk van
25 -100%. De overall gemiddelde belasting is ongeveer 42%. Het totaal vermogen in bedrijf zal de
komende jaren toenemen met ongeveer 20-40 MW. De belastbaarheid neemt toe tot 60 a 70% en
komt dan circa in 2018-2019 op een vermogen rond de 50 MW.

5.3.2 Energiehoeveelheid te koelen
De komende jaren is de verwachting dat bij het gemiddelde koelvermogen van 50 MW jaarlijks
ongeveer 440 TWh (1584 TJ) koeling nodig zal zijn. Het grootste deel daarvan zal gekoeld worden
met vrije koeling. (~90%). Daarmee resteert dan nog circa 10% = 44 TWh (158 TJ) te koelen met
WKO en/of koelmachines.

5.3.3 Energiesystemen
Vijftig tot zestig procent van het vermogen van de datacenters wordt gekoeld met hoog temperatuur
koeling en inzet WKO (ongeveer 18-28 ˚C). De rest wordt gekoeld met koelmachines en vrije koeling.
De koelwatertemperaturen variëren daarbij van 10-16 ˚C tot 18-26 ˚C. Er is een duidelijke tendens
richting hoog temperatuur koeling en maximale inzet van vrije koeling. 90% van de warmte (koeling)
van datacenters wordt nu in de regel naar buiten afgevoerd en wordt als zodanig niet benut. Deze
warmte kan meerwaarde krijgen als deze wordt ingezet voor warmtelevering met warmtepompen.
Voor datacenters kan dat niet of zeer beperkt benut worden. Het kan echter wel ingezet worden voor
nabijgelegen gebouwen, woningen of tuinbouwgebieden. De warmte (koelenergie) kan daarvoor direct
geleverd worden of via opslag in WKO.

Figuur 10: Voorbeeld: energie(koeling) datacenter wordt nuttig gebruikt voor verwarming van kassen.
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6 Evaluatie en vervolg
6.1 Bespreking klankbord
De resultaten van het eerste deel van het onderzoek van dit rapport zijn gepresenteerd en besproken
in de klankbordgroep en de met de gebruikersgroep bij ICT Nederland. In deze besprekingen kwam
naar voren dat de WRK niet gezien moet worden als een koude/warmteleverancier met een hoge
beschikbaar. De ruwwatervoorziening kan wegvallen en dat kan in het slechtste geval dagen of
mogelijk weken duren. Aan de andere kant geeft de ICT wereld ook aan zelf niet afhankelijk te willen
(of mogen) zijn van een koude-leverancier die ze niet “onder controle” hebben. De ICT bedrijven
dragen zelf zorg voor de garantie van hun koude-voorziening met de daarbij behorende redundantie in
de daarvoor benodigde voorzieningen. Dit betekent dat in een businesscase met koude levering via
WRK niet gerekend mag worden in minder investering in opgesteld vermogen voor koeling. De WRK
kan koude duurzaam leveren met een hoge energieprestatie. Als de WRK geruime tijd kan worden
ingezet, dan kan daarmee substantieel bespaart op energiekosten en kan het milieu worden ontlast.
Het opwarmen van het (drink)water kan maatschappelijk gezien ook van waarde zijn.
Eerder in dit rapport genoemde voorstellen om de bedrijfszekerheid van de levering van koude met
WRK te verhogen worden om voornoemde redenen niet verder meer uitgewerkt.
In de besprekingen zijn twee businesscases ingebracht. In de volgende paragrafen worden de
vastgestelde businesscases gepresenteerd.

6.2 Casus 1: Datacentra met WRK en tuinbouw Schiphol Zuid
Op basis van de eerste fase van het onderzoek lijkt inzet van WRK met WKO en warmtepompen voor
een combinatie van datacentra en tuinbouw op Schiphol Zuid veel potentie te hebben.
Datacentra hebben veel koeling nodig en tuinbouw met name veel warmte. Bij realisatie van een
energiecentrale met WRK-WKO en warmtepompen kunnen energiestromen optimaal worden
uitgewisseld en kan de capaciteit van opwekkers maximaal benut.
In de uitwerking van deze casus moet de potentie van deze optie verder worden verkend. De
volgende werkzaamheden worden hiervoor uitgevoerd:
 Nadere verkenning van de energie van het tuinbouwgebied.(afstemming SDAC/GreenIT)
 Opzet en beschrijving van een energieconcept voor de casus.
 Bepalen van de capaciteiten en energiestromen van het concept.
 Onderzoek naar de bedrijfszekerheid en risico-aspecten
 Financiële doorrekening van het energieconcept.
 Opstellen rapportage
Installect heeft al een nadere verkenning van capaciteiten en energievraag gedaan voor dit concept.
Dit heeft geleid tot globale uitganspunten zoals verwoord in de presentatie van 26 september 2016.
Het betreft dan een DC met 20 MW koelvermogen gekoppeld op een tuinbouw gebied met een
warmtevraag van 25 MW en 3 MW koeling. De energielevering wordt hierbij dan voorzien door 7
WKO’s een WRK aansluiting en inzet van warmtepompen.
De opzet heeft mogelijkheid tot uitbreiding in capaciteit en met een transportfaciliteit van energie als
backbone van het geplande tuinbouwgebied tot in Schiphol-Rijk. Deze opzet wordt nader beschreven,
onderbouwd, geoptimaliseerd en doorgerekend.
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6.3 Casus 2: Directe of indirecte koeling bestaande DC met WRK.
Op Schiphol Noord loopt ook een WRK leiding langs een DC, die nog koelt met koelmachines.
In de tweede businesscase wordt onderzocht wat de potentie is om de DC te koelen met de WRK, wel
of niet in combinatie met WKO. Het DC wenst niet zelf te financieren. Waterwet kan hier de koeling
faciliteren.
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.:
 Nadere afstemming van benodigde en in te zetten capaciteiten en energiehoeveelheden.
 Opzet en beschrijving van energieconcept
 Onderzoek naar de bedrijfszekerheid en risico-aspecten
 Financiële doorrekening van het energieconcept.
 Opstellen rapportage
Op basis van de inventarisatie in de eerste fase zou een aansluiting van 1,5-3 MW koeling kunnen
worden gerealiseerd. Als alternatief op de WRK kan mogelijk ook een drinkwaterleiding worden benut.
Een dergelijk concept is ook toe te passen bij andere bestaande datacentra die gelegen zijn nabij een
WRK-leiding.
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7 Casus 1 Datacentra met WRK en tuinbouw Schiphol Zuid
7.1 Afstemming SDAC/Green-IT
Met SDAC en GreenIT zijn gesprekken gevoerd om gegevens nader af te stemmen. SDAC en
Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) hebben met datacenterondernemers geconcludeerd
dat een koppeling op het gebied van energie perspectief heeft. (zie ook figuur 9 in & 4.4). In het plan
wordt over een periode van 7 jaar (2018 t/m 2025) een datacenter/Campus ontwikkeld met een
uitkoppelbare laagwaardige warmte van ~100 MW(!).
De tuinbouw start in 2017 met 100 hectare. In 2021 is volgens plan dan in totaal 320 hectare tuinbouw
in bedrijf. Afhankelijk van de teelt is de warmtevraag van het tuinbouwgebied dan minimaal 27 MW en
maximaal 100 MW (info vastgelegd in notitie Bloc 10 juni 2016). De behoefte aan koeling in de
tuinbouw is afhankelijk van de teelt, maar is zeker veel lager dan de warmtevraag.
SDAC en GreenIT overwegen een energieconcept toe te passen met directe uitwisseling van
laagwaardige warmte tussen het datacentrum en het tuinbouwgebied. De restwarmte wordt door
warmtepompen op een hoger temperatuurniveau gebracht. In het concept is geen inzet voorzien van
WRK en of WKO. In de volgende paragraaf wordt dit energieconcept besproken als opstap voor onze
business case.

Figuur 11: Voorbeeld: energie(koeling) datacenter wordt nuttig gebruikt voor verwarming van kassen.

7.2 Energieconcept SDAC/GreentIT
Het voorgestelde energieconcept is krachtig. Het is eenvoudig en heeft hoge besparingspotentie.
Er zijn echter ook een aantal bedenkingen:
1. In de huidige praktijk zijn retourtemperaturen uit datacentra max 28-30°C. Onze verwachting
is dat deze temperatuur in praktijk nog niet snel hoger zal worden. Voor een businesscase
achten we het daarom verstandig uit te gaan van lagere temperaturen.
2. In de ICT wereld is men niet graag afhankelijk van externe koude-leveranciers. Men heeft ook
geen behoefte om zelf warmtepompen te plaatsen en warmte te gaan leveren aan de
tuinbouw.
3. 100 MW warmte uit datacentra is erg veel. Op basis van ons onderzoek wordt deze
energiehoeveelheid nog niet geleverd op heel Schiphol. Opgesteld vermogen betekent niet
dat dit vermogen ook ingezet wordt. Een uitbreiding van 100 MW is fors en het moet allemaal
nog gebeuren.
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De kans is groot dat de timing van realisatie van DC en tuinbouw gaat verschillen. Als de tuinbouw
geen zekerheid heeft over de laagwaardige warmte dan is de besparing onzeker en dient men ook
redundantie voorzieningen te treffen. Het energieconcept kan sterk verbeterd worden door inzet van
WRK en WKO. De WRK heeft een hoge potentie met betrekking tot te leveren laagwaardige warmte
en koude (zowel MW als MWh). Dit is direct beschikbaar in grote hoeveelheden. In combinatie met
WKO kan de continuïteit van de levering hiermee worden geborgd.
Daarnaast is het verstandig ook bestaande datacentra te betrekken in dit energieconcept. De
potentiele (bekende) warmtelevering is al aanwezig.

7.3 Energieconcept WRK-DC-Tuinbouw
Voor het energieconcept zijnde volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Opzet van een businesscase met vermogens en energievraag die realistisch binnen enkele
jaren gerealiseerd kunnen worden.
2. Koeling van DC(’s) is niet afhankelijk van externe partijen.
3. WRK biedt geen leveringszekerheid.
4. Het concept heeft flexibiliteit en is (op)schaalbaar.

Figuur 12: Systeemconcept WRK-DC-Tuinbouw
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Figuur 12 toont de systeemopzet van casus 1. De opzet wordt hierna verder besproken.

Uitgangspunten Datacenter:
 Eén datacentrum of meerdere met 20 MW maximale koellast;
 Gemiddeld zijn deze het hele jaar voor 60% ( = 12 MW) belast;
 De hierbij vrijkomende warmte kan gebruikt worden voor inzet van de warmtepompen voor de
tuinbouw;
 Als de warmte niet nodig is kan de warmte worden afgevoerd door middel van droge koelers;
 Bij hoge buitentemperaturen wordt het datacentrum gekoeld met 5 WKO-systemen van elk
250 m3/h. Deze WKO-systemen worden (of zijn reeds) gerealiseerd bij het datacentrum.
Daarmee heeft het datacentrum zelf controle over zijn koude levering en is dus niet afhankelijk
van derden.
 Temperatuurtraject koelen: 18-28°C
 Met de droge koelers is het mogelijk om koude te laden en koude te leveren. Hiermee is het
datacentrum niet afhankelijk van het tuinbouwgebied.
Uitgangspunten Tuinbouwgebied:
 Er wordt uitgegaan van een tuinbouwgebied van ~60-100 hectare (1e fase).
 Voor de warmtevraag is 25 MW aangehouden.
 Voor de koelvermogen is 3 MW aangehouden.
 De warmte wordt geleverd door warmtepompen (15,5 MW) en CV-ketels 9,5 MW.
 Het temperatuurtraject voor CV is 40-55˚C
 Temperatuurtraject koelen: 12-20°C
 De warmtepompen gebruiken laagwaardige warmte uit de datacentra of uit de WKOsystemen. Hierbij wordt de hoeveelheid energie uit de WKO-systemen afgestemd op de
koelvraag van de datacentra.
 Er worden twee WKO-systemen gerealiseerd om aanvullend op de WRK-aansluiting te
voorzien in opslag van warmte en koude. Hiermee ontstaat extra garantie op warmtelevering
met de warmtepompen en koeling met de bronnen.
WRK-aansluiting
De WRK kan er voor zorgen dat er voldoende (laagwaardige) energie (MWh niet de MW) ter
beschikking is voor het tuinbouwgebied. De WRK kan op twee manieren warmte leveren:
1. Direct aan de warmtepompen
2. Door middel van tijdelijke opslag in de WKO-systemen.
De WRK kan ook direct koeling leveren in de winter en in het tussenseizoen. Ook is het mogelijk dat
de WKO-systemen met koude worden geladen door de WRK.
Koude levering met WRK
Met een aansluiting van 1000 m 3/h kan in de winter en in het tussenseizoen 10-15 MW koude
geleverd worden. Met 4000 uur per jaar met een vermogen van 10 MW kan 40.000 MWh koude
geleverd worden. Om dit in perspectief te zetten: De koelvraag van de datacentra (met een vermogen
van 20 MW) in deze casus met 60% belasting is ~100.000 MWh. 90% hiervan kan vrij worden
afgevoerd met droge koelers, maar het kan ook met WRK. Er is dan nog 10.000 MWh aan koeling
nodig die met een WKO-systeem geleverd moet worden.
Warmte levering met WRK
In de zomermaanden kan de WRK warmte leveren of laden in de WKO’s. In deze maanden kan (op
basis van vertrouwelijk info Waternet) het water gemiddeld ~6 ˚C afgekoeld worden. Met 1000 m3/uur
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betekent dat een vermogen van 7 MW. In drie zomermaanden kan dan ~15.000 MWh
warmte/regeneratie geleverd worden.
Vergelijk WRK met Droge koelers
Het leveren van vrije koeling met een droge koeler gebeurt met een energieprestatie van ~20 (COP).
Koelen met de WRK kan met COP 200. Rekening houdend met transport naar het centrum wordt de
COP circa 100. Vanuit energetisch oogpunt kan de WRK concurreren met vrije koeling (zie ook
rapport WRK-Schiphol). WRK maakt de droge koelers echter niet overbodig, omdat het onvoldoende
bedrijfszekerheid biedt.
Aanvullende mogelijkheden:
De warmtepompen kunnen uitgevoerd worden met warmte-afvoer naar de omgeving. Daarmee
kunnen ze ook ingezet worden voor extra koude-levering aan DC’s(~12 MW). Dit koelvermogen is dan
echter niet “onder controle” van de DC. Het is de vraag of hieraan waarde kan worden toegekend.

7.4 Doorrekening van het concept
Met een zogenaamde “modelberekening” is het hiervoor beschreven energie-concept verder
doorgerekend. Als referentie wordt uitgegaan van koeling met koelmachine en droge koelers voor het
datacentrum en verwarmen met CV-ketels en koelmachines in de tuinbouw. De waardes voor de
energieprestaties van de verschillende apparaten en de gehanteerde energietarieven zijn in de
berekening terug te vinden (zie bijlage 1). De investeringen zijn uiteraard nog globaal en afhankelijk
van definitieve uitvoering. Het is een goed en realistisch uitgangspunt, dat kan dienen als basis tot
verdere optimalisatie.
Er is gerekend met fiscaal voordeel van Energie Investerings Aftrek. Het is de vraag of dit voordeel
genoten kan worden. Dit hangt af van de partij die de investering gaat doen. Op basis van de
berekening is er een eenvoudige terugverdientijd van negen jaar. De reductie in CO2 uitstoot is meer
dan 10.000 ton per jaar.
Hierbij zijn de volgende bemerkingen bij te maken.
1. Het is de vraag of er gebouwd mag worden op basis van de referentie.
Andere referenties met meer duurzaamheid leiden tot een hogere referentie-investering.
2. Het systeemconcept kan verder geoptimaliseerd worden in kosten. Het koelvermogen van het
concept is nu veel hoger dan de benodigde capaciteit. Mogelijk kan er gewerkt worden met 5
WKO’s i.p.v. 7 als er voldoende zekerheid van laagwaardige warmte is vanuit DC of WRK.
3. De WRK voorziening met leidingen is technisch gezien niet hard noodzakelijk, maar geeft het
systeem flexibiliteit en biedt mogelijkheid tot beheersing van de energiehoeveelheden en de
thermische balansen. Toelichting: regenereren met WRK is energetisch efficiënter dan
regenereren met een drycooler.
4. Het is de vraag hoe de investeringen toegewezen moeten worden. De tuinbouw profiteert het
meest van het concept. De DC heeft zijn eigen energievoorziening en heeft beperkt voordeel
in het concept. De tuinbouw maakt gebruik van de WKO’s en de restwarmte van de DC. Het
zou niet onredelijk zijn dat zij mee betalen aan deze WKO’s. De terreinleidingen en de
inkoppeling op de WRK kan beiden voordeel bieden. De gezamenlijke aanpak biedt een
financieel voordeel t.o.v. van een separate benadering. Dat moet een stimulans zijn om op dit
punt tot overstemming te komen.
5. De infra in het terrein en de inkoppeling op de WRK maakt een gebiedsgerichte aanpak van
de energievoorziening mogelijk. Dit is een maatschappelijke wens en investeringen daarvoor
kunnen gezien worden in het kader van een nutsfunctie. Hiervoor zou geld van overheden
voor ingezet moeten kunnen worden. Het project met WRK en WKO op Schiphol heeft een
pagina 25

reductie op CO2 uitstoot van 8.000 ton per jaar en verwacht een Europese subsidie van
enkele miljoenen. (Rapport: WRK koude voor Schiphol, Waternet). Met casus 2 betreft de
reductie van CO2 circa 10.000 ton per jaar. Een zelfde perspectief qua subsidies is hier
mogelijk ook haalbaar.
De modelberekening met aanvullende gegevens is toegevoegd in bijlage 1.
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8 Casus 2: Koeling bestaande datacentra met WRK
Op Schiphol Noord loopt ook een WRK leiding langs een DC, die nog koelt met koelmachines.
Het systeem heeft ook droge koelers. Deze worden echter maar zeer beperkt ingezet i.v.m. de lage
benodigde koelwatertemperatuur.
In de tweede businesscase wordt onderzocht wat de potentie is om de DC te koelen met de WRK, wel
of niet in combinatie met WKO. Het DC wenst niet zelf te financieren. Waternet kan hier de koeling
faciliteren. In het voorgaande is aangegeven dat de WRK niet gezien moet worden als een koudeleverancier met hoge beschikbaarheid. Investering in de WRK maakt een koelmachine dus niet
overbodig. De WRK is dus een aanvullende investering, die zich terug moet verdienen op basis van
duurzame levering van koude.
Op basis van de inventarisatie in de eerste fase zou een aansluiting van 1,5-3 MW koeling kunnen
worden gerealiseerd. Om een realistisch en niet te rooskleurig beeld te schetsen, wordt niet
uitgegaan van de hoogst mogelijke aansluitwaarde, maar wordt een aansluiting van 2 MW
aangehouden. Dit basisvermogen kan met grote zekerheid het hele jaar geleverd worden aan het
datacentrum.
Als alternatief op de WRK kan mogelijk ook een drinkwaterleiding worden benut.
De volgende drie mogelijkheden verder onderzocht:
 Levering koude WRK zonder WKO
 Levering koude WRK met WKO
 Alternatief: koeling met drinkwater

8.1 Levering koude zonder WKO
In dit voorbeeld wordt er een pompstation gerealiseerd. Via de daarin opgestelde warmtewisselaar
wordt de energie van de WRK-leiding overgebracht op de gebouwinstallaties. Wanneer de
temperatuur van de WRK laag genoeg is kan met dit water het datacenter gedeeltelijk of geheel
gekoeld worden. Zie figuur 13 voor een schematische weergave van deze casus.
Uitgangspunten:
 Levering van koelvermogen van 2MW aan het Datacenter;
 Afstand datacenter tot aan WRK: 300 meter;
 Benodigde aanvoertemperatuur gekoeld water: 13°C;
 Gemiddelde retourtemperatuur gekoeld water: 19°C;
 Temperatuurverschil over de warmtewisselaar: 2K;
 Tabel met gemiddelde watertemperaturen (gegevens 2000-2012 (vertrouwelijk ontvangen));
 Beschikbare hoeveelheid water WRK-2: 4.000 m3/h.
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Figuur 13: Schematische weergave inkoppeling datacenter op WRK

Benodigde waterhoeveelheid
Voor het bepalen van de energiehoeveelheid die door de WRK geleverd kan worden is het van belang
te weten hoeveel waterverplaatsing er nodig is om 2 MW te leveren en of deze waterhoeveelheid
gemiddeld ook beschikbaar is.
Bij een te leveren vermogen van 2 MW komt de benodigde waterhoeveelheid uit op ( 2.000 / 4.2 / (19
– 13) x 3,6 =) 286 m3/h. De gemiddelde beschikbaarheid van water is 4.000 m 3/h (gegevens
waternet). Dit is ruim voldoende om de benodigde 2 MW te leveren.
Ter indicatie: Op basis van de opgeven waterhoeveelheid (4000 m 3/h) kan, met hetzelfde
temperatuurtraject, een totaalvermogen van maximaal 28 MW geleverd worden met de WRK.
Koelpotentie WRK
Bij een benodigde aanvoertemperatuur van 13°C, kan de WRK volledig in de koelenergie voorzien
vanaf een watertemperatuur van (aanvoertemperatuur – 2°C wisselaar = ) 11°C. Tot een temperatuur
van 16°C kan altijd nog een gedeelte van het benodigde vermogen geleverd worden. Met behulp van
de tabel “gemiddelde watertemperaturen” is bepaald dat het jaarlijks 225 dagen mogelijk is om
koelenergie te leveren. Er is berekend dat het totaal aan te leveren koelenergie op ongeveer 8.800
MWh uitkomt. In figuur 14 is de koelpotentie gearceerd weergegeven
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Figuur 14: Koelpotentie met WRK

Van de bepaalde 225 dagen is het ~160 dagen mogelijk om in de volledige koelbehoefte te voorzien.
De overige 205 dagen van het jaar is aanvullende koeling nodig. Dit betekend dat deze manier van
koelen als aanvulling of als vervanging van de bestaande situatie moet worden gezien. De huidige
situatie van koelvoorziening door middel van droge koelers en koelmachines zal ook nodig blijven.
Financiële haalbaarheid
Na het doorrekenen van de financiële haalbaarheid blijkt dat de eenvoudige terugverdientijd van de
2MW aansluiting uitkomt op ~ 7 jaar. Wanneer de Energie Investerings Aftrek (EIA)wordt
meegenomen komt dit uit op ~ 6 jaar.
Besparing
De totale energie die met het systeem wordt geleverd is ~8.800 MWh. Om dit te leveren zijn een
aantal pompen benodigd. Wanneer we het pomp-en-motorrendement hierin meenemen zal er circa
126 MWh aan elektrisch energie nodig zijn. Dit is dan bij een COP ~ 70. Wanneer dezelfde
hoeveelheid energie met een koelmachine moet worden geleverd zal er ~ 1480 MWh aan elektrische
energie nodig zijn. De besparing per jaar komt dan op (1480 – 126 = ) 1354 MWh. Bij een tarief van €
0.06 per KWh komt het voordeel per jaar op ~ € 81.225,Voor onderhoud en beheer van de WRK-aansluiting hebben wij een bedrag aangenomen van
€20.000,- per jaar. De totale besparing per jaar komt hiermee op € 61.225,Kosten
Wij hebben globaal bepaald dat de kosten voor een aansluiting op de WRK leiding € 425.000,bedragen. Dit is bepaald op basis van onderstaande gegevens:
 Aanleg leidingwerk ~ 300 meter aanvoer en retour;
 Inkoppeling op de WRK-leiding maken;
 Warmtewisselaar leveren en monteren;
 Pompen leveren en monteren;
 Engineering.
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Bepaling terugverdientijd
Wanneer we de investering delen door de besparing per jaar komt de eenvoudige terugverdientijd op
~7 jaar.
Wanneer de investering gedaan wordt door een onderneming die winst maakt, is het mogelijk om
gebruik te maken van de Energie Investerings Aftrek. Dit jaar komt deze uit op ~ 15% van het te
investeren bedrag. In dit voorbeeld bedraagt dit voordeel € 63.750,De investering verminderd met de E.I.A. is dan € 361.250,-. Hiermee komt de eenvoudige
terugverdientijd op ~ 6 jaar.
Aandachtpunten en optimalisaties
Om de hoogst mogelijk bedrijfszekerheid van deze case te behalen is het belangrijk om de opwekkers
van de koelenergie in serie aan te sluiten. In het figuur hieronder is daar een weergave van te zien.

Figuur 15: Weergave serieschakeling koude-opwekkers

Wanneer er in bovenstaande situatie geen WRK water beschikbaar is, vangen eerst de droge koelers
en vervolgens de koelmachine de koelvraag op. Wanneer er wel weer WRK-water beschikbaar is zal
deze weer als eerste koeling leveren waardoor maximale levering geborgd is.
Verhoging infiltratietemperatuur
Bij het toepassen van deze manier van koude-wekking zal de infiltratietemperatuur van het WRK
water hoger worden dan nu het geval is. Wanneer er 2 MW zal worden afgenomen wordt de
temperatuur van het WRK water verhoogt van 11°C naar 11,4°C (zie ook figuur 13). Naarmate er
meer vermogen op de WRK-leiding worden aangesloten zal de temperatuur verder oplopen. Welke
gevolgen dit heeft voor het infiltratiegebied dient verder onderzocht te worden.
Verhogen aanvoertemperatuur
Het verhogen van de temperatuur van het WRK-water heeft ook gevolgen voor de afnemers die fysiek
als laatste op de leiding worden aangesloten. Deze zullen minder kunnen koelen, omdat de
temperaturen hoger zullen zijn dan waarmee in deze case gerekend is. Er kunnen zich twee situaties
voordoen:
 Voor elk nieuw aan te sluiten datacenter zal bepaald moeten worden of met welke
temperatuur gerekend moet worden;
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Wanneer er een aansluiting wordt gemaakt voor een al eerder gemaakte aansluiting, dan zal
de bestaande aansluiting met een hogere aanvoertemperatuur te maken krijgen. Hierdoor is
er minder koelvermogen beschikbaar. Eerder berekende terugverdientijden kloppen dan niet
meer.

Grotere en kleinere vermogens
In deze case is gerekend met een aansluitvermogen van 2 MW. De investeringskosten blijven bij
grotere en bij kleinere vermogens nagenoeg gelijk. Dit betekent dat de terugverdientijden bij grotere
vermogens gunstiger zullen zijn en bij kleine vermogens minder gunstig.

8.2 Levering koude met WRK en WKO
Het idee achter deze case is dat er in de winter koude geleverd kan worden aan het datacenter en dat
er ook voldoende koude kan worden opgeslagen in een WKO. In de zomer kan dan voldoende koude
geleverd worden met het WKO-systeem. De koelmachines zouden dan kunnen vervallen. Na analyse
van de WRK-temperaturen bleek dat hiermee niet voldoende koude in de bodem kon worden geladen
om aan de koelvraag te kunnen voldoen. Koelmachines zijn dan nog steeds nodig om voldoende
koeling te leveren. Het geheel zou hiermee heel kostbaar worden en de levering van koude zonder
WKO is dan een veel gunstiger optie.

8.3 Alternatief: Koeling met drinkwaterleiding
Koude leveren met behulp van de drinkwaterleiding heeft, vanwege de hogere temperaturen, minder
potentie dan de koude levering met de WRK-leiding. Ook zijn de risico’s groter. Om deze redenen is
dit alternatief niet verder uitgewerkt.
De gemiddelde temperaturen van tapwaterstation Osdorp zijn in kaart gebracht. Na analyse hiervan
bleek dat deze gemiddelde temperaturen van de drinkwaterleiding hoger zijn dan de gemiddelde
temperaturen van de WRK-leiding. Ook is de waterhoeveelheid lager dan die van de WRK-leiding.
Beide constateringen resulteren erin dat de risico’s met betrekking tot de aanvoertemperatuur, zoals
beschreven in hoofdstuk 8.1, groter zijn dan wanneer aangesloten wordt op de WRK-leiding.

9 Bronvermelding









Vertrouwelijk info verzameld met betrekking opgesteld vermogen en de bezettingsgraad,
diverse bedrijven;
Rapport: WRK koude voor Schiphol, Waternet;
Haalbaarheidsonderzoek: Buffering van 300 TJ aan koude in de ondergrond van Schiphol, IF
Technology;
Presentatie: Haalbaarheidsstudie Gebiedsbuffer Winterkoude Schiphol / WRK, IF Technology
& Schiphol Nederland BV;
Presentatie: Warmte koppeling Datacenter – Glastuinbouw
Definitieve quickscantool, Stichting Waternet N.V.
Voorstel businesscase PrimA4a en Green Datacenter Campus, Bloc BV
Vertrouwelijke informatie m.b.t. temperaturen ruw en drinkwater bij Schiphol Rijk, Waternet.
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Optimaal brondebiet
Projectnaam: Schipholgebied
Plaats: Amsterdam
Bruto vloeroppervlak (BVO)
Percentage gebruiksoppervlak
Netto vloeroppervlak (NVO)
Warmte Koude Opslag in combinatie met

Datum:
600000 m²
80%
480000 m²

gerelateerd aan de kassen

9 november 2016

Modelberekening Energieopslagsystemen
Projectnummer:
1577

Ventilatievoud
Plafondhoogte
Binnentemperatuur in de zomer
Inblaastemperatuur

nvt
2,7 m
25 °C
16 °C

AFGIFTE SYSTEEM

LBK 1 (op basis VV)
LBK 2
LBK 3
LBK 4
Totaal debiet gekoelde lucht:

DC koeling
Inductieunits etc
Tuinbouw
Reserve
Subtotaal secundaire koeling
Totaal
Hoeveelheid koeling

Debiet

Delta H

WTW rendement

Koelcapaciteit

0 m³/uur
0 m³/uur
0 m³/uur
0 m³/uur
0 m³/uur
Koelcapaciteit
opgesteld
20000 kW
0 kW
3000 kW
0 kW

0 kJ/kg
21 kJ/kg
21 kJ/kg
21 kJ/kg
Vermogensbehoefte:
Gelijktijdigheid

0%
0%
0%
0%

geen koeling
0 kW
0 kW
0 kW
0 kW
Koelcapaciteit
gelijktijdig
20000 kW
geen koeling
3000 kW
geen koeling
23000 kW
23000 kW
48 W/m²
38 W/m²

BRONSYSTEEM
Gemiddelde ∆T bijdrage bron voor afnemers
Verlaging debiet door warmtepomp als koelmachine
Totaal brondebiet koeling over TSA
Opwarming lucht door
LBK 1 (op basis VV)
laden in winter bij -10 tot
9 °C
∆T water bij laden
7K
Waterhoeveelheid voor lucht
geen laden
Totaal water voor lucht
0,0 m³/uur
Winter
Capaciteit WP op verdamper
12200 kW
∆T WP primair!(*)
6K
Brondebiet voor WP
Totaal brondebiet verwarming over TSA
Keuze bron
1750 m³/uur
Resterende koelcapaciteit bij
15,0 K
Totaal koelcapaciteit van het systeem

100%
100%
100%
100%

op NVO =
op BVO =

14,2 K
0,0 m³/uur
1392,9 m³/uur
LBK 2
7 °C
7K
geen laden

LBK 3
9 °C
7K
geen laden

Zomer
0 kW
1742,9 m³/uur
1742,9 m³/uur
Doublet Opslag

Gewenst traject
12
12
11
11

18
18
21
21

7 stuks
6250 kW
29250 kW
Installect Advies b.v., www.installect.nl

0,0 m³/uur
0,0 m³/uur
0,0 m³/uur

Gewenst traject
18
16
13
17

28
18
20
20

1714,3 m³/uur
367,3 m³/uur

% lucht
Laden
winter
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
Totale laadlucht
Relevante m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

Laadlucht
0 m³/uur
0 m³/uur
0 m³/uur
0 m³/uur
0 m³/uur
Secundaire
koeling per m²
0 W/m²
0 W/m²
0 W/m²
0 W/m²

2081,6 m³/uur
Af te voeren interne warmtelast met lucht
Af te voeren interne warmtelast met lucht en secundaire koeling

Uittredetempertuur TSA gebouwzijdig
Totale ∆T over afnemers gebouw
Verlaging door WP als KM
LBK 4
9 °C
7K
geen laden
Separate Koelmachine
0 kW

Waterhoeveelheid

WKO
Lucht

12 °C
14,2 K
0,0 K
Reductie opgesteld vermogen t.g.v. laden met lucht
Rendement warmtewiel
Verhouding afvoerlucht/toevoerlucht
Extra temp verhoging door laden
op luchtopwarming
WP/KM warmte afvoer:
0 kW
0 kW

Capaciteitcontrole
Zomer
Winter

Overcapaciteit
Overcapaciteit

0 W/m²
48 W/m²

70%
8/9
0,0 K
0 kW

Bepaling thermische balans
Projectnaam: Schipholgebied
Plaats: Amsterdam
Koelen - Warmte in de bodem gebracht
MWh
GJ
Hoeveelheid koeling per jaar
108100
389160
Waarvan:
Levering WP als KM
0
0
Levering KM
0
0
Levering Vrije koeling met DC/LBK
60000
216000
Gelijktijdig koelen en verwarmen
35000
126000
Koeling te leveren met bron
13100
47160
Warmteafvoer WP/KM op bron
0
0
Totaal warmte in bron
13100
47160

Datum:

=>

2
180,2 kWh/m BVO
Vollasturen koeling
Vollasturen warmtepomp als koelmachine
Vollasturen koelmachine traditioneel

LBK 1 (op basis VV)
LBK 2
LBK 3
LBK 4
Energie geladen met lucht
LBK 1 (op basis VV)
LBK 2
LBK 3
LBK 4
Vollasturen WP voor warmte
Gelijktijdig koelen en verwarmen
Totaal koude in de bron

8-18 uur

8-22 uur

0
0
0
0

0
0
0
0

-

-

0-24 uur dagen/wk
"laad" tijd
0
7
0
7
0
5
0
5

-

-

4400

laadlucht
temp.

dagen/wk
bedr. tijd
5
5
5
5

9 °C
7 °C
9 °C
9 °C

-

MWh
MWh
MWh
MWh

53680 MWh
35000 MWh
18.680 MWh

Totaal
WRK regeneratie
Restwarmte
LBK en/of extra inzet warmtewielen
Totaal
Thermische balans van de bodem
Verschil tussen laden en koelen
Gemiddelde delta T koelen
Gemiddelde delta T laden

ventilatievoud
1
2
3
4

vollast
800
540
420
300

waterverplaatsing
waterverplaatsing

Besparing met "laadlucht"
Extra besparing
Extra besparing
luchtverwarming
luchtverwarming
per kg/s in GJ/jaar
per systeem in GJ/jaar
0
0
0
0
0
0
0
0
totaal
0 GJ/jaar

Richtwaarden voor energiebesp. met laadlucht per kg/s
Bedrijfstijd
8-18 uur
8-22 uur
0-24 uur

rendement
terugwinning
70%
70%
70%

0 MWh
0 MWh
0 MWh
5000
0
0
5000

MWh
MWh
MWh
MWh

580 MWh
6K
6K

4700
0
0

bij bedrijfstijd 8-18 uur
5 dagen per week

Additionele Balansvoorzieningen
Koude laden
WRK
Koeltoren

Warmte laden / regenereren

Advies vollasturen

56%
32%
12%

Verwarmen - Koude ingebracht in de bodem
Bedrijfstijden

Modelberekening Energieopslagsystemen
Projectnummer:
1.577
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3
2.585.714 m
3
2.668.571 m

Installect Advies b.v., www.installect.nl

koudeoverschot

extra
inblaastemp besparing (GJ)
18 °C
10
18 °C
13
18 °C
30

Vergelijking energiegebruik
Projectnaam: Schipholgebied
Plaats: Amsterdam
Algemene rekenwaarden
Verbrandingswaarde aardgas bovenwaarde
Rendement elektriciteitscentrale
COP verwarmen van EWP
Opwekrendement bovenwaarde gasketel
CO2-emmisiewaarden
aardgas
elektriciteit

Datum:

Energiegegevens energiezuinig
Totaal geleverde verwarmingsenergie
259920
Geleverde verwarmingsenergie EWP
241560
Verwarmingsvermogen EWP
Aanvullend ketelvermogen
Geleverde verwarmingsenergie ketel
18360
Reductie opgesteld vermogen t.g.v. laden met lucht
Geleverde verwarmingsenergie laadlucht
0
Opgesteld verwarmingsvermogen inclusief laden

MJ/nm3

35,1
42%
5,0
85%

kg/nm3
kg/kWh

1,78
0,566

Modelberekening Energieopslagsystemen
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1.577
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GJ
GJ

GJ
GJ

Opgesteld verwarmingsvermogen exclusief laden
Referentie verwarming opwekking
Gasverbruik Traditioneel ivm EWP
Restant met ketel

600 vollasturen

3
615.385 nm /jaar

8.711.916 nm3/jaar
3
2
14,52 nm /m bvo

Totaal gasverbruik

Referentie koeling opwekking
COP koelen traditioneel

Bepaling verwarming energiezuinig
Elektriciteitsverbruik door WP
Aardgasequivalent
Besparing met laadlucht
Restant met ketel

3
8.096.531 nm /jaar

3,5

Totaal elektriciteitverbruik

Referentie opwekking totaal
Totalen koeling en verwarming
Reductie koeling
Reductie verwarming
Reductie totaal / reductie CO2 uitstoot
Aandeel warmtelevering door warmtepomp
Aandeel koeling met de bron
Aandeel koeling met de warmtepomp als koelmachine
Aandeel koeling met koelmachine
Regeneratie

Bepaling koeling energiezuinig
COP energieopslagsysteem
COP regeneratie
COP warmte afvoer lucht
COP KM
COP WP als KM
Totaal elektriciteitverbruik

3.742.857 kWhe

3.742.857 kWhe/jaar
2
6,24 kWhe/m bvo

90
55
59
93
12
0
0
10

%
%
%
%
%
%
%
%

40
100
20
3,5
5

Bepaling energiezuinig totaal
Totalen koeling en verwarming

3
2
16,31 nm /m bvo

=
=

3.365.357
4.819.364
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kWh
nm3

39,6

13.420,0
3.277.167
615.385

MWhe/jaar
nm3/jaar
nm3/jaar
nm3/jaar

3.892.552 nm3/jaar
3
2
6,49 nm /m bvo

Totaal energiegebruik in a.equivalent

327500
50000
0
0
0
377.500
0,63

kWhe
kWhe
kWhe
kWhe
kWhe
kWhe/jaar
kWhe/m2 bvo

3
2
6,67 nm /m bvo

en
en
en

72200
67100
15250
8500
5100
0
0
39,6

1.904.792 kg CO2
8.578.467 kg CO2
10.483.259 kg CO2

MWh
MWh
kW
kW
MWh
kW
MWh
W/m2bvo
W/m2bvo

Financiële vergelijking
Projectnaam: Schipholgebied
Plaats: Amsterdam

Datum:

Energieopslagsysteem

Exploitatie per jaar
Aantal

p.p.e.

Prijs

Aantal

Conventionele installatie
Extra aansluitkosten E vermogen (trafo, distributie en energiebedrijf)
Koelmachines buitenopstelling (low-noise uitvoering)
Vervangingskosten KM na 15 jaar meenemen ?
Jaarlijkse prijsstijging koelmachine
Hoofdleidingwerk EC, buffer, appendages pompen
Elektrische voeding en verdeelinrichting
Regeltechniek
Naverwarmingsbatterijen incl. regeltechniek
Bouwkundig en akoestisch werk
Ketelvermogen

Modelberekening Energieopslagsystemen
Projectnummer:
1.577
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p.p.e.

Prijs

Energie(kosten)
€0
€ 120

1,0 st
23000 kW

€0
€ 2.760.000
€0

0
2,5 %
6571 kWe
1,0 st
15250 kW

€ 400.000
€ 120
€ 300.000
€0
€ 100.000
€ 80

€ 400.000
€ 788.571
€ 300.000
€0
€ 100.000
€ 1.220.000
€ 5.568.571

€ 550.000

€ 3.850.000
€ 269.500
€ 3.000.000
€ 500.000
€ 1.250.000
€ 4.575.000
€0
€ 529.375

Elektriciteits(kosten)besparing met koudeopwekking
Besparing kosten elektriciteitsaansluiting
Aardgasbesparing op luchtverwarming
Electriciteitsgebruik warmtepomp met COP = 5
Gasgebruik met ketel
Energiekostenbesparing met warmteopwekking
Totale jaarlijkse energiekostenbesparing

3.365.357
2.790
0

kWh
kWe
nm3

€ 0,06
€ 7,80
€ 0,23

€ 201.921
€ 21.763
€ 0,00

13.420.000
8.096.531

kWh
nm3

€ 0,06
€ 0,23

-805.200
1.862.202
€ 1.057.002
€ 1.280.687

Onderhouds- en servicekosten
bronoptie
energieopslagsysteem en WRK inclusief vergunningskosten
elektrische warmtepomp onderhoud en service

€ 140.000
€ 200.000

Duurzame installatie
Richtprijs turnkey energieopslagsysteem
Opslag installateur over bronprijs
terreinleidingen tuinbouw WRK DC
Engineering en vergunningen
Leidingwerk buffers etc in gebouw
Elektrische warmtepomp compleet ingebouwd
Koelmachine buitenopstelling
Elektrische voeding en verdeelinrichting

7,0 st
7,0 %

€ 3.000.000
€ 500.000
€ 1.250.000
€ 300
€ 120
€ 140

15250 kW
0 kW
3781 kWe

€ 1.750.000
€ 750.000
€0
€0

Regeneratie met WRK 1000 m3/uur incl Bouwkunde
Extra specifieke regeltechniek

Verschil tussen duurzaam en conventioneel

€ 1.750.000
€ 750.000
€0
€0
€ 16.473.875
€ 10.905.304

koelmachine-optie
CV-ketel met vermogen van laadbatterij
CV-ketel met vermogen van elektrische warmtepomp
koelmachines
Onderhouds- en servicekostenbesparing

€0
€ 25.000
€ 100.000
-€ 215.000
€

Totaal exploitatievoordeel

1.065.687

Terugverdientijd
Eenvoudige terugverdientijd (jaar)
jaarlijkse energieprijsstijging (%)

8,6
0,0

Terugverdientijd met energieprijsstijging (jaar)
Opmerking:
Duurzame opwekking heeft een forse EPC verbetering.
In deze berekening is hiervoor geen netto contante waarde vertegenwoordigd.

Note hier worden geen totaal investeringen bepaald maar alleen vergelijk op verschillen.

Fiscale regelingen
Het deel van de investering dat in aanmerking komt voor EIA

75 %

EIA-voordeel:

€ 1.791.534

Opmerking:
Er is geen rekening gehouden met het feit dat een energieopslagsysteem een langere levensduur heeft dan een
luchtgekoelde koelmachine (25 jaar i.p.v. 15 jaar).
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