
Nieuwe productiehal voor Sick AG 

Successen in 
energiedesign 

 Optimalisering planning 

 Dynamische gebouwsimulatie 

 Energieconcept 

 Vergelijking levenscycluskosten 

 Energiemonitorinerung Planstand 



Consequent duurzaam: 

nieuwe wegen bij Sick AG 
Eigenlijk was de ontwerpplanning voor de nieuwe productiehal met 

aangrenzend kantoorgedeelte voor Sick Stegmann GmbH in 

Donaueschingen al klaar. Maar een moedige ondernemersbeslissing legde 

alle investeringsplannen onder een vergrootglas: gebouwen van Sick 

moeten in het vervolg bijzonder duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Dit is 

niet alleen een kwestie van imagebuilding, maar vooral een 

toekomstgerichte keuze die na aan het hart ligt.  

 

De voor de nieuwbouw aangetrokken algemene planners asp Architekten 

pasten proactief BOB-energiedesign toe om de bestaande plannen te 

toetsen. Een taak die gevoelig lag, omdat het 'beter weten' van de 

energiedesigners in een dergelijk late fase van de planning al snel kan 

leiden tot ergernis van en conflicten met architecten en 

huistechniekplanners. Met behulp van een dynamische simulatie 

maakten de energiedesigners de effecten van de actuele planning 

inzichtelijk en presenteerden ze een alternatief energieconcept met 

betonactivering en bronventilatie in diverse varianten. Door de 

levenscycluskosten van de betreffende investeringsvarianten te 

vergelijken, leverden ze bovendien belangrijke feiten voor de 

besluitvorming. Dankzij de getrainde bemiddelingsknowhow van de BOB-

deskundigen was het mogelijk om oplossingen te vinden die voor alle 

betrokkenen haalbaar waren. De beste variant was een aanzienlijk 

geoptimaliseerd, energiebesparend gebouwconcept waar uiteindelijk 

iedereen bij betrokken was. De sleutel voor dit teamwork: een 

gezamenlijk succes ten voordele van de opdrachtgever en alle 

planningspartners. 

Projectomvang: hal 2.400 m2 en 

kantoor 1700 m2 

Projectduur: begin 2012 tot 

medio 2013 

Opdrachtgever: asp Architekten, 

Stuttgart, als algemene planners 

 
 

Opdracht energiedesign: 

 Optimalisering planning 

 Dynamische gebouwsimulatie 

 Energieconcept 

 Vergelijking levenscycluskosten 

 Monitoring (nog lopend) 
 

Efficiëntie energiedesign: 

 Nieuw energieconcept 

 Aanzienlijke verlaging van het 

energie-/CO2-verbruik 

 Verlaging van de investering 

koeltechniek monitoring 

Dat 

loont 

Het 3D-model van 
de hal maakt voor 
een nauwkeurige 

analyse in de 
simulatie 

onderscheid tussen 
de verschillende 



De glazen bol van 

BOB: gebouwsimulatie 

Nee, wat u op de pagina links ziet, 

is geen kleurontwerp: het is het 

model voor de dynamische 

simulatie van het geplande 

gebouw op basis van het ontwerp 

van de architect. Elke kleur staat 

voor een type ruimte of gebruik 

met bijzondere specifieke eisen en 

energetische eigenschappen. In de 

simulatie werken alle aspecten 

zoals klimaat, schaduwvorming, 

lichtinval of gebruik 365 dagen 

per jaar in op het gebouw. 

Daarmee berekent het 

simulatiemodel 

energieverbruikswaarden en 

eigenschappen die verbluffend 

dicht bij de realiteit komen.  

BOB-energieconcept: nieuw 

terrein voor de industrie 
Energiedesign betekent vaak nieuwe, ongebruikelijke wegen inslaan. Met 

betonkernactivering voor de koeling heeft ook Sick AG voor een ander pad 

gekozen. Deze techniek verzorgt in de toekomst zeer kostenbewust de 

koeling van het kantoorgedeelte van de nieuwbouw. Dit complexe 

energieconcept veegde echter de lei van de bestaande gebouwen niet in 

één keer schoon. Bij een beoordeling van de levenscyclus is het namelijk 

ook belangrijk om te kijken naar bestaande installaties en hun 

restwaarden en deze met het oog op middelenbesparing verder te blijven 

exploiteren. In het geval van de locatie Donaueschingen beoogde het 

concept integratie van de bestaande verwarmingscentrale. Bronventilatie 

halveerde de luchtbehoefte voor de productiehal, wat resulteerde in 

extreme besparingen ten opzichte van de eerder geplande 

huistechniekinstallaties. Besparingen leiden tot kortere terugverdientijden, 

ook voor de prestatie van BOB-energiedesign. 

Door 
planningsoptima
lisering bespaart 

Sick AG 
aanzienlijk op 

energie en CO2.  

Meer behaaglijkheid 

... wil niet zeggen dat er op 

kantoor een comfortabele 

slaapplek moet komen. 

Behaaglijkheid is van invloed op de 

productiviteit van medewerkers op 

kantoor en in de productie. Want 

waar gewerkt wordt, zijn van alle 

kosten de loon- en salariskosten 

de grootste posten per m2. Het ligt 

voor de hand dat minder 

behaaglijkheid leidt tot slechtere 

prestaties op het werk. 

Met gekwalificeerde bevindingen 

en concepten voor behaaglijkheid 

kon het energiedesign de nieuwe 

werkplekken bij Sick Stegmann 

GmbH een belangrijke upgrade 

geven.  
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Monitoring voor  

fijnafstelling  

Energiedesigners zijn pas tevreden 

als ze na afronding van het project 

nog moeten blijven … 

Wij noemen dat monitoring. 

Monitoring is ervoor bedoeld de 

gedane uitspraken en maatregelen 

te controleren en eventueel aan te 

passen aan de realiteit. 

Monitoring helpt fouten in de 

bouw op te sporen en 

gebruiksfouten te vermijden. 

Sick AG heeft BOB AG de opdracht 

gegeven hun gebouw gedurende 

twee jaar te monitoren. En wij 

weten het zeker: de locatie 

Donaueschingen zal na die tijd 

Sick-koploper zijn wat betreft 

energiezuinigheid. 

meer  

efficiëntie 

Beslissingen voorbereiden 

en vereenvoudigen 
Energiedesign is geen doel op zich, maar leidt altijd tot meer efficiëntie. Het 

verschil zit hem niet in de investering in nieuwe installaties, maar 

uitsluitend in de levenscyclus van alle aspecten. Ook anno 2014 blijft het 

moeilijk het denken vanuit het perspectief van de levenscyclus over te 

brengen en budgetbeheerders te overtuigen. Sick AG is echter voorloper op 

dit gebied en heeft in een lopend planningsproces besloten het roer 

radicaal om te gooien. Dat levert een bijzondere beloning op: lagere 

levenscycluskosten en directe besparing van grote 

hoeveelheden energie en CO2! 

Statement  
"Sick AG heeft besloten een nieuwe weg in te 

slaan. Want niet alleen hun producten 

moeten maatgevende voorlopers zijn, ook de 

productielocaties van Sick moeten in de 

toekomst een signaal afgeven. Voor 

ambitieuze wegen zijn ambitieuze partners nodig. Daarom ondersteunt 

BOB efficiency design AG de verantwoordelijken bij voorbereidende 

werkzaamheden en biedt daarnaast begeleiding bij het implementeren 

van maatregelen. Daarbij is het voor ons belangrijk processen en 

randvoorwaarden te doorgronden en te begrijpen. Daarom zijn we al 

vanaf de eerste stap één en al oor. Samen met alle betrokkenen bij de 

planning en andere spelers bereiken we dan in korte tijd ons doel: meer 

efficiency."  

Dr. Bernhard Frohn,  

energiedesigner, BOB efficiency design AG  

Helder: kijken 
naar de 

levenscycluskoste
n wint. Altijd!  


