
Een voorbeeld: nieuw gymnasium in Bochum 

Successen in 
energiedesign 

 Optimalisatie van de behaaglijkheid 

 Minder ventilatietechniek 

 Optimalisatie luchtkussendak van 

ETFE-folie 

 Efficiëntienorm: Green Building 



In de achtbaan 
Als ambitieuze architectuur wordt gecombineerd met BOB-energiedesign, 

kan dit alleen maar blije gezichten opleveren. Want het nieuwe Gymnasium 

Bochum, als onderdeel van de scholengemeenschap Bochum Wiemelhausen, 

is niet alleen mooi, maar functioneert voor toekomstige generaties 

studenten ook behaaglijk optimaal en bespaart daarnaast als greenbuilding 

enorme hoeveelheden energie. De stad Bochum heeft met de realisatie van 

dit ontwerp van de Berlijnse architect Hascher Jehle een groot succes 

geboekt. De twee ringvormige delen van het gebouw sluiten op elkaar aan 

als een achtvormige structuur. Naast de klaslokalen en vaklokalen herbergt 

het gebouw een atriumhal op de begane grond, een aula, een mensa, het 

scholierencafé en royale nevenvertrekken en communicatieruimten. Zoals 

gebruikelijk voor scholen worden ook hier verschillende toepassingen 

gecombineerd op een bruto oppervlak van meer dan 13.000 m2.  

De transparantie van de wanden en de lay-out met open galerijen zorgen 

voor doorkijk en snelle oriëntatie. Dankzij het grote aandeel glas komen 

daglicht en warmte in de lokalen. Bijzonder is dat het dak van het atrium 

net zo is geconstrueerd als het drielaags, pneumatisch ondersteunde 

luchtkussendak van ETFE-folie in de Allianz Arena in München. 

De constructie, bouwfysica en gevels hebben in de afzonderlijke delen van 

het gebouw niet alleen zeer verschillende gevolgen voor het 

energieverbruik, maar ook voor de behaaglijkheid en het comfort van de 

ruimten. Daarom hebben de BOB-energiedesigners het ontwerp van de 

architect vertaald in een driedimensionaal simulatiemodel en vervolgens 

diverse varianten van de bouwfysische vormgeving nagelopen. Met het 

resultaat kon de energiebalans van het gebouw worden geoptimaliseerd en 

kwamen ook wezenlijke details aan het licht die zorgden voor een hogere 

behaaglijkheid en dus voor een betere leeromgeving. Dat dit gebouw geldt 

als een voorbeeld van een school volgens de Greenbuilding-norm, was een 

welkom neveneffect. Een schoolvoorbeeld in de ware zin van het woord! 

Projectomvang: 

13.435 m2 bruto oppervlak 

Projectduur: 

2010/2012 

Opdrachtgever: EGR 

Entwicklungsgesellschaft 

Ruhr-Bochum mbH 

Architect: 

Hascher Jehle Architektur, Berlijn 

 

 

Opdracht energiedesign: 

 Opbouw dynamisch 

simulatiemodel 

 Optimalisatie beglazingsaandeel 

van de klaslokalen 

 Vermindering van de benodigde 

hoeveelheden lucht voor de 

verwarming van de lokalen 

 Optimalisatie van externe zonwering 

 Voorbereiding van 

controlemetingen 

Efficiënt 

leren  

Transparantie, 

hoogwaardig 

design, optimaal 

binnenklimaat: de 

leerlingen voelen 

zich hier thuis 



Verschiedene technische Konzep-

te wurden simuliert und in ihrer 

Leren in een 
perfect 
gebouw 

Gebouwsimulatie als centrale 

beslissingsgrondslag 
De dynamische gebouwsimulatie speelde voor het energiedesign van dit 

uitzonderlijke schoolproject een centrale rol. In een simulatie is het altijd 

cruciaal om de bouwfysische, technische en gebruiksrelevante 

eigenschappen van elke zone nauwkeurig in kaart te brengen. Zoals de 

onderstaande afbeelding laat zien, heeft het Gymnasium Bochum een zeer 

veelzijdig karakter. Elke kleur correspondeert met een andere set 

eigenschappen. Dit was de basis voor de nauwkeurige resultaten van de 

simulatie. Met behulp daarvan konden verschillende varianten in het 

beglazingsaandeel van klaslokalen worden onderzocht, maar ook was het 

mogelijk het aandeel van ramen die open konden te beoordelen, zodat 

uiteindelijk het optimale alternatief werd gevonden wat betreft verlichting, 

energieverbruik en comfort. Bijzonder veel aandacht is in deze simulatie 

besteed aan de eigenschappen van de centrale hal. Zo is nu bekend wat het 

energieverbruik is voor verschillende streeftemperaturen en wat de optimale 

structuur is van het foliedak. De architecten konden alle bevindingen van de 

energiedesigners gebruiken in het verdere ontwerpproces en het gehele 

gebouw optimaliseren. 

 

Planning in één 

moeite door 

Hoe eerder energiedesign deel 

uitmaakt van het ontwerp en de 

planning, des te effectiever alle 

betrokkenen kunnen werken aan 

het eindresultaat. Zo hebben de 

architecten de grote hal in de 

loop van het ontwerpproces 

steeds meer als evenementenhal 

ontwikkeld. Dit briljante 

gebruiksidee had een enorme 

impact op de energetische 

eigenschappen van het hele 

gebouw en de benodigde 

technische uitrusting. Met behulp 

van energiedesign konden tijdens 

dit proces de gevolgen van 

diverse gebruiks- en 

planningswijzigingen snel 

worden geïdentificeerd en was 

het mogelijk de bijbehorende 

correcties door te voeren. Zo 

moest voor het dak van de hal 

een constructie worden gevonden 

die in de winter isoleert en in de 

zomer niet tot oververhitting 

leidt. BOB-energiedesign heeft 

hiervoor natuurlijke koeling van 

de hal ontwikkeld in de vorm van 

open ventilatie. Helaas was een 

innovatief concept van een lucht-

aardwarmtewisselaar niet 

realiseerbaar met de beschikbare 

middelen. Als alternatief zijn 

eenvoudige in- en 

uitlaatopeningen voor lucht in 

formaat geoptimaliseerd en 

technisch geïmplementeerd. 

Hierdoor blijft de hal vrij van 

onaangename tocht. 

Het dynamische 

simulatiemodel 

omvat alle ruimtes 

in hun verschillende 

toepassingen en 

eigenschappen. 
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Bemiddeling als 

sleutel 

Hoogwaardige architectuur is een 

culturele verworvenheid. De tijd dat 

de architectuur op geen enkele 

manier naar gebruikskosten hoefde 

te kijken, ligt al lang achter ons. 

Kosten- en milieubewustzijn 

versmelten steeds meer tot één 

geheel. Voor de energiedesigners 

heeft het project voor het 

gymnasium in Bochum concreet 

bewezen dat het mogelijk is een 

brug te slaan tussen milieuvrien-

delijkheid, kostenbewustzijn en 

fraaie architectuur. Van doorslagge-

vende betekenis is daarbij de wil 

van alle betrokkenen, zowel 

opdrachtgever, architect, planners 

van de technische gebouwuitrusting 

of energie-designers, om samen tot 

een uitstekend resultaat te komen. 

Voor energiedesigners in de rol van 

centrale adviseurs is daarom 

engagement een belangrijk doel 

van hun bemiddeling. Het is dus 

maar goed dat de BOB-

medewerkers precies daarin grondig 

zijn opgeleid. 

Statement  
"Ontwerpen van architecten groeien organisch en 

moeten vaak nog tijdens de ontwerpfase aan de 

nieuwe eisen van de opdrachtgever worden aangepast. 

Een pennenstreek kan snel een enorme impact hebben op de bouwfysische, 

energietechnische en functionele eigenschappen van de gebouwen. Daarom 

is het van essentieel belang om samen met de architecten ernaar te streven 

het ontwerp steeds te houden binnen dat wat technisch nuttig en haalbaar 

is. Bij het voorbeeld van Bochum is dit binnen het team gelukt op basis van 

een sterk ontwerp. We hebben samen een ambitieus ontwerp kunnen 

verwezenlijken dat nu perfect functioneert." 

Dr. Bernhard Frohn 

bestuurslid BOB efficiency design AG 

Nogmaals heel precies kijken 
Scholen en universiteiten bieden onderdak aan ons belangrijkste kapitaal 

van de toekomst. Daarom wordt het in een vergrijzende samenleving in de 

toekomst steeds belangrijker aandacht te besteden aan de kwaliteit van de 

aangeboden leslokalen. De tegenwoordig al kritische selectie van 

universiteiten zal in de toekomst dan ook niet ophouden bij middelbare 

scholen. Kwaliteit kan echter alleen standhouden door kwaliteitsborging. 

BOB-energiedesign omvat daarom naast de dynamische gebouwsimulatie en 

vergelijking van de levenscycluskosten altijd een monitoringfase. Voor het 

nieuwe Gymnasium Bochum werd deze monitoring al tijdens de analysefase 

voorbereid. Monitoring betekent niet enkel het verzamelen van gegevens, 

maar vooral het intelligent vergelijken hiervan met de resultaten die zijn 

verkregen tijdens de gebouwsimulatie. Tijdens het monitoringproces wordt 

de theorie stevig getoetst aan de praktijk. Omdat de gebruikers ook maar 

mensen zijn, vertonen ze vaak gedrag dat niet was voorspeld. Monitoring 

observeert en registreert gebruikersgedrag en stelt aan de hand van de 

bevindingen de techniek bij. Daarnaast spoort meerjarige 

monitoring ook fouten op, wat nog eens een 

extra energiebesparing 

van 20-30% oplevert. In het 

geval van het nieuwe 

gymnasium gaat dit om 

aanzienlijke bedragen. 

Een 
binnenplaats 

werd de 
centrale 


