
Greenbuilding met hoge kosteneffiëntie 

Successen in 
energiedesign 

 Vroegtijdig conceptadvies 

 Dynamische gebouwsimulatie 

 Levenscyclusanalyse 

 Energiemonitoring 



 
Die Erfinder des Commercial De uitvinders van het Commercial Center 01 

(CC01) in de Hamburgse HafenCity wilden geen gedagdroom over 

duurzaamheid. Hun doel was een oppervlak van 14.000 m² voor kantoor en 

detailhandel dat als efficiënt maar duurzaam onroerend goed duurzaam 

voordeel oplevert voor investeerders, huurders en projectontwikkelaars door 

kostenefficiëntie en hoge kwaliteit. Tovenarij? Nee. De projectontwikkelaar 

had aan het begin gekozen voor een integraal planningsproces en 

daarnaast opdracht gegeven voor extern energiedesign. De resultaten waren 

flexibiliteit in het gebruik, een uitmuntende architectuur, meetbare energie

-efficiëntie, optimale behaaglijkheid in elk jaargetijde en een gouden DGNB

-certificaat. Het energiedesign ontwikkelde voor CC01 baanbrekende 

concepten voor energieverbruik, bouwfysica, behaaglijkheid en 

duurzaamheid. Met een dynamische gebouwsimulatie bereidden de BOB-

experts de keuze voor afzonderlijke systemen effectief voor. Anders dan bij 

vrijwel alle andere nieuwbouwprojecten was het in de CC01 mogelijk om de 

geplande energieverbruikswaarden daadwerkelijk te meten. Daarmee 

ontstond niet alleen onroerend goed dat op lange termijn waardevast is, 

maar ook een succesvol businessmodel.  

Projectomvang: hal 14.000 m2 

Bouwvolume: 60 miljoen euro 

Bouwperiode: 2009-2010 

Opdrachtgever: DC Commercial, 

Hamburg 

 

Architecten: Baumschlager Eberle, 

Berlijn, Hamburg 

 

 

Opdracht energiedesign: 

 

 Concept voor energieverbruik, 

bouwfysica, behaaglijkheid en 

duurzaamheid 

 Dynamische gebouwsimulatie 

 Energiemonitoring 

 

 

Efficiëntie energiedesign: 

 71.000 euro/jaar 

Dat 

loont 

CC01 Hamburg 
HafenCity: baken 

voor energie-
efficiëntie en 

duurzaamheid. 



De kwadratuur               
van de cirkel 
 

Werken bij daglicht is prettiger, daarom willen gebruikers natuurlijke 

lichtinval. Daarmee daalt het energieverbruik voor verlichting. Meer 

daglicht leidt echter wel tot meer energieverbruik voor koeling. Bovendien 

gaat via raamoppervlakken in de winter meer warmte verloren. Dit 

voorbeeld illustreert hoe belangrijk een integrale aanpak van het thema 

energie is. Energiedesign simuleerde bij de CC01 het aandeel daglicht en 

rekende dat door voor het totale gebouw. Al in het ontwerpproces kwamen 

hierdoor energie-efficiënte varianten naar voren. De 

omgevingsbebouwing, de kleur van de plafonds, muren en andere details 

in het ontwerp werden in een geïntegreerd proces gecontroleerd en 

uitgewerkt tot de zuinigste variant.  

Simulatiemodel 
van de CC01 in 
Hamburg – een 
slim kijkje in de 

toekomst.  

 

Met een 

levenscycluskostenanalyse 

hebben wij de kostenefficiëntie 

van de geplande 

energiebesparende maatregelen 

onderzocht en daarmee de basis 

gelegd voor zinvolle 

besluitvorming. Resultaat: CC01 

kan gerust een lange, succesvolle 

toekomst tegemoet zien. Op basis 

van de simulatie zijn vier 

technische oplossingsvarianten 

nader bekeken en beoordeeld op 

hun efficiëntie wat betreft 

ontvochtiging.  

Minimale Energie*  

Verwarmingsenergie  27 kWh/m²a 

Koelenergie   11 kWh/m²a 

Verlichting    8  kWh/m²a 

Ventilatie    9  kWh/m²a 

Som   55 kWh/m²a 

 

 
* Finale energieverbruik, gemeten bij 

de CC01  

* PPD Predicted Percentage of 
Dissatisfied, conform DIN EN ISO 7730 

Dynamische gebouwsimulatie 
Om de CC01 te optimaliseren, voerde BOB AG naast een thermische simulatie 

ook een stromingssimulatie uit. Op die manier hebben wij de luchtstroming 

van de gevelventilatietoestellen al in de ontwerpfase kunnen optimaliseren. 

Naast de gevoelstemperatuur en de luchtsnelheid werd ook de PPD-waarde* 

berekend. Die analyseert en beschrijft de comfortbeleving van de gebruikers. 

Zo hebben wij van tevoren niet alleen het energieverbruik verlaagd, maar ook 

een betere omgeving voor de CC01-medewerkers gewaarborgd. 

Passieve 
zonwering: deze 
'zonnebril' koelt 

het gebouw. 



BOB efficiency design AG 

Schurzelter Straße 27 

D 52074 Aaken 

0241-47466-0 

info@bob-ag.de 

www.bob-ag.de 

Monitoring als kers 

op de taart 

Gedurende de twee jaar na 

ingebruikname hebben de 

energiedesigners het 

energieverbruik nagemeten en de 

regeling geoptimaliseerd. 

Grootverbruikers en de 

onvoorspelbare verbruiksfactor 

mens konden zo perfect worden 

geïntegreerd in het systeem. Ons 

gezamenlijke succes: de creatieve 

mensen in de CC01 voelen zich 

goed en blijven ook hartje zomer 

topprestaties leveren. 

 

Net de Olympische 

Spelen: dubbel 

goud ... 

Het consequent duurzame 

gebouwenconcept van CC01 is met 

goud onderscheiden door de DGNB 

en HafenCity. Het projectteam 

heeft daarmee haar belangrijkste 

doel bereikt: consequente 

duurzaamheid bij gelijktijdige 

Afbeeldingen: 

Fotovermelding: Foto's CC01 DC 

Commercial GmbH & Co. KG, simulatie 

BOB AG, vza Stand 6-2014 

Statement  
„BOB-energiedesign is geen tovenarij. Ons werk 

bestaat namelijk uit zorgvuldige analyse, 

transparante diagnose en een toekomstgericht 

concept. Energiedesign functioneert alleen als 

de wil er is om samen te werken. Want de energiebehoefte beoordelen 

vanuit vogelperspectief heeft grote gevolgen voor alle planningsprocessen 

en vereist intensieve afstemming tussen architecten en planners van 

technische gebouwuitrustingen. Energiedesign helpt onze partners op 

moeilijke kruisingen de juiste weg te vinden. Complexe vragen vallen zo 

uiteen in beheersbare stappen in het proces. Dit creëren wij in nieuwbouw, 

maar nog het meest bij sanering.” 

 

Dipl.-Ing. Hermann Dulle 

Vorstand BOB AG 

Goed afgestemd technisch 

concept 
De CC01 gebruikt naast stadsverwarming een geothermische installatie om 

het gebouw te verwarmen en vooral te koelen. Het gekozen systeem brengt 

de ruimte via betonkernactivering op een behaaglijke temperatuur. Met een 

gevelventilatietoestel is het mogelijk in elke ruimte de temperatuur en de 

hoeveelheid lucht te regelen. Intelligente techniek voor gebouwsystemen 

verbindt alle componenten en regelt het totale energiesysteem dat is 

ontwikkeld door middel van energiedesign. Een tweede 'huid van glas' zorgt 

extra voor passieve zonwering. Dat werkt aanzienlijk energiezuiniger dan 

een dubbele gevel, omdat die meer koelenergie verbruikt. 

Dit gebouw heeft 

het in zich: een 

enorme hoeveel- 

heid energie-

efficiëntie 


