
Het hoofdkantoor van 
a.s.r. op weg naar 
Paris Proof

Hoe deed a.s.r. dat?
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Adri Meijdam
Programmaraad-lid:
Gebruikersplatform Bodemenergie (GPB)

Werkzaam:
Specialist maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bij a.s.r. (vanaf 01 febr. 2022 
pensioen)

Interesses:
Klimaat en Milieu
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Oorspronkelijk a.s.r. – gebouw 1974
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Renovatie-moment 40 jaar later in 2014
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Verloop energieverbruik gebouw Archimedeslaan 10:



Zonder cv-ketels, vanaf medio 2019
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Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO)
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Ontwerpdata bronnen:
Volgens vergunning:

- onttrekking per jaar 1.230.000 m3 

- onttrekking per uur                       250 m3

Volgens bestek:
- vermogen bronnen 1.850 kW
- aantal bronparen 6

Onttrekking per uur
- 2 bronparen 75 m3

- 4 bronparen 175 m3

In bedrijf sinds:
- 2 bronparen okt. 2008
- 4 bronparen apr. 2012



Periode december – half februari 2017 – nabij K4



Registratie: productiviteit en balans van de 
bronnen



Prestatierapportage 4 januari 2021



Meting 17 augustus 2021
•



Het verloop van de laatste winters



Som energieopslag vanaf eerste moment in 
bedrijf

Periode oktober 2008 – november 2020

Som 13.242 13.943 MWht

BK BW

Bodemopwarming 701 MWht



Verloop bodembalans
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Opwarming c.q. afkoeling van de bodem

Resultaat Opw/afk toegestane afwijking 5%

Vergunningseis Let op: 4 jaar



Dry-Coolers 2018 - 2021

Onderbroken bedrijf / 
leidingaanpassingen
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De kwalificatieronde



WKO-kwalificatieronde 2020

Basis:
-GBS-data in MWht
-Kalenderjaar 2020

-Onttrokken uit de warme bron:
(totaal)                  1.339 MWht

-Onttrokken uit de warme bron:
(buitenlucht/mus) 339 MWht

-Onttrokken uit de warme bron:
(voor het gebouw)1.000 MWht
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Hoe is het in 2021 afgelopen?

De balansrapportage geeft een koude overschot aan van ca. 25% 
(2021)

De prestatie-rapportage een koude overschot van ca. 110% (2021)

N.B. Vanaf 2008 gemeten hebben we een koude overschot van 
0,47% - balansrapportage
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Wat hebben we besproken?

-Cv-ketel(s) vervangen door warmtepompen is niet zonder risico(s)

-De dry-cooler regeltechniek kan beter

-De bodembalans kan snel veranderen
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Hoe deed a.s.r. dat?

Het hoofdkantoor van a.s.r. Paris Proof maken?



Stelling:

Sinds 1989 zijn we de eerste generatie die WKO-systemen 
kunnen ontwikkelen c.q. perfectioneren.

We zijn ook de laatste generatie die de opwarming van de 
aarde kunnen afremmen door het grootschalig toepassen 

van WKO-technieken.


