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Model-geBaseerde Monitoring – 
Bodem Energie Systemen 



Aanleiding 

• KP Bodemenergie 
• Thema Beoordelingskader BES (prestaties deellast) 

 
• Brainstormgroep (feb – sept 2017) 

• KP Bodemenergie, Frank Agterberg 
• Deltares, Hogeschool Utrecht 
• DWA, KWA, Techniplan 
• Rijksvastgoedbedrijf 
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Model-geBaseerde Monitoring BES 

• TKI Voorstel TSE Urban Energy (sept. 2017) 
• Toekenning (jan 2018) 
• Kick-off (feb 2018) 
• Partners 

• Deltares 
• SIMAXX 
• Bodemenergie NL 
• Rijksvastgoedbedrijf 
• ISSO 
• ENGIE Services 
• Min I&W 

 
 

 

 
 
 

• Onderaannemers 
• KWA 
• DWA 
• Techniplan 
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Onderzoeksvoorstel op hoofdlijnen (1) 

• Real-time vergelijking tussen gemeten prestaties en verwachte 
prestaties o.b.v. ontwerpmodellen en actuele omstandigheden 

• Koppeling van component modellering van BES aan bestaand 
monitoring platform (FEWS/ SIMAXX) 
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Onderzoeksvoorstel in hoofdlijnen (2) 

Scope en mogelijke parameters 
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Onderzoeksvoorstel in hoofdlijnen (3) 

Aandachtspunten voor de monitoringstool: 
• Op basis van huidige verplichte parameters (SPF en productiviteit) 

en specifieke data uit GBS 
• Rekening houden met verschillende bedrijfstoestanden en deel 

last  
• Seizoensopslag-functie is essentieel voor een BES  te 

verwachten thermische (on)balans  
 
 

20 november 2018 



Activiteiten 
W
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5 Verkenning landelijke database 
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WP1 Functioneel ontwerp 

WP2 Prototype 

WP3 Pilots 

WP4 Kennis verspreiding 

Data bestaande 
BES 

Pilot 
ervaring 

Updates 



Overzicht werkpakketten en planning 
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WP Korte beschrijving Geplande begin- en 
einddatum 

Nieuwe begin- en 
einddatum 

1 Functioneel ontwerp 
MoBaMo-BES 

1/1/18 – 1/3/18 1/2/18 – 1/4/18 

2 Ontwikkeling 
prototype 

1/3/18 – 1/6/18 1/4/18 – 1/7/18 

3 Pilots 1/3/18 – 1/11/18  1/4/18 – 1/12/18  

4 Kennisverspreiding 1/8/18 – 1/2/19 1/9/18 – 1/3/19 

5 Verkenning landelijke 
database 

1/1/18 – 1/12/18 1/2/18 – 1/1/19 

6 Projectmanagement 1/1/18 – 1/2/19 1/1218 – 1/3/19 



 
 
Delft-FEWS 
Data import 
Data processing 
Data export 
Visualisatie? 
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Modellen 
Alleen nodig als data  
processing te complex wordt 
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GBS 
 
 

Energiecentrale 

General adapter 
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Ondergrond 

Simaxx 

KPI Visualisatie 

MoBaMoBES 
KPI’s 
Bewerkte monitoringsdata 

Ruwe monitoringsdata 

Functioneel ontwerpvragen 

GUI GUI 

1. GUI – wie kijkt er naar data en 
informatie en waar? 

2. Welke data bewerkingen/algoritmes zijn 
nodig ? 

3. Wie levert deze input real-time 
dynamische  en statische data , en hoe? 

4. Welke data wordt ontsloten, en hoe? 

1 1 

3 

4 

2 

2 



Delft-FEWS Intro 

Wat is Delft-FEWS? 

 
Open platform voor 
data management  
in operationele context 
• Open: Open Software vs Open 

Source 
• Data: Factory concept 

• Systeemdata 
• Meetdata 
• Modeldata 

• Operationeel: input, verwerking, 
output op regelmatige 
intervallen (workflow) 

 
 

Delft-FEWS
• import
• validation
• transformation / interpolation
• data hierarchy
• general adapter
• export / report
• administration (data, forecasts)
• viewing (data, forecasts)
• archiving
• …

data (feeds)

models

export & 
dessimination

PI
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Delft-FEWS Intro 

Delft-FEWS worldwide 

http://www.delft-fews.com  

http://www.delft-fews.com/
http://www.delft-fews.com/
http://www.delft-fews.com/
http://www.delft-fews.com/


Ideen visualisatie  
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Delft-FEWS GUI: Timeseries display. Data in grafieken in tabellen met krittieke 
of referentie niveaus 



Seizoensdynamiek met streef/referentie waarden samen met actuele 
waarden 
 

Ideen visualisatie  



Ideen visualisatie  
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Buienradar of weersvoorspellingen in grid animatie 



Ideen visualisatie  
Schematisch status overzicht met objecten (wp, temp flows etc), waarin kleuren 
actuele status tov referentie of classificatie vertegenwooridgen. Doorklikken 
naar detail niveau. Voorbeeld voor reservoir systeem 
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Status WP 2 - Prototype 
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Berekeningen 
Van ‘excel’ modellen en berekening 
beschrijving  naar Delft-FEWS 
MobaMo-BES applicatie 



MoBaMo-BES prototype 
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Status WP 2 - Prototype 

Navigatie 
Naviatation Panel om gebruikers door de taken te leiden 
• Handmatig runnen van taken, incl run status en 

simulatie periode 
• Node selectie gelinkt naar voorgeconfigureerde 

displays and modifier display 
 



Workflows voor de Bodem Energie Systeem berekening 
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Berekeningen 
Workflows Run_MoBaMoBES en Run_MoBaMoBES_Scenario 
• Normale run rekent met metingen. Aparte modules per systeem component 
• Scenario run rekent zelfde modules door met aangepaste settings 
 

Type regeling 
bepaalt type module 



Status WP 2 - Prototype 

Interactie 
• Buitentemperatuur 
• Klimaatjaar 
• Specificaties 
• Regeling 
 
 



Status WP 2 - Prototype 

20 november 2018 

Workflow Rapport_OpgaveBVG 

Opgave_BVG.csv in MoBaMoBES/Reports 

Rapportage 
Csv rapport met maand/jaar balansen 



Visualisatie seizoensbalans 
Wat zijn interessante grafieken? 
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Status WP 2 - Prototype 



IT Hosting (todo) 
 
• MoBaMo-BES voor pilot-gebouwen kan draaien 

op Deltares servers 
• In de toekomst in de ICT-omgeving van de 

gebouwbeheerder of in een cloud-omgeving met 
een bijbehorend service-contract 
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Status WP 2 - Prototype 

Apache Tomcat 

Export rapporten 

FEWS MoBaMo-BES 

Bewerkingen en Scenarios 

Import Simax 

PI-webservice 
(Scalar data in xml/JSON format) 

Deltares or Cloud server 

Webviewer 
 
 

DB 

GUI 

Simax data 

GUI 



Vragen? 
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