
BOB-energiedesign 

Efficiënter 
energie-
verbruik 



Tools van de          
designer 

Energiedesign volgt een specifiek plan 

en is er continue op gericht het 

efficiëntiepotentieel te verhogen. We 

hanteren daarbij een brede definitie 

van efficiëntie, die zich niet louter 

beperkt tot het onderwerp energie. 

Voor het analyseren en ontwerpen 

maken we gebruik van verschillende 

methoden en instrumenten. 

Wezenlijke bestanddelen hiervan zijn: 

 

 Dynamische gebouwsimulatie 

 Levenscycluskostenanalyse 

 Energiemonitoring 

 Gebruikersenquêtes 

Toepassingsgebieden 

 Industrie en handel 

 Kantoorgebouwen 

 Ziekenhuizen en zorginstellingen 

 Musea en dierentuinen 

 Gemeentelijke gebouwen zoals 

scholen, zwembaden en 

kinderopvangverblijven 
 Universiteits- en andere 

onderwijsgebouwen 
 Woningbouw 

 

Verdere 
dienstverlening 

 Energiedesign+ 

 Voorbereiding voor certificering 

conform DGNB, LEED e.a. 

De betere meteropnemers  

De energiedesignexperts van BOB efficiency design AG hebben een 

vervelende eigenschap: zij meten steeds na. Dit wordt in de sector voor 

energiebesparing zelden op prijs gesteld. Want wat we meten, bevalt ons 

wederom niet en onze klanten nog veel minder: een energieverbruik dat 

100% afwijkt van het geplande verbruik is eerder regel dan uitzondering. 

Maar we hebben ook al gemeten dat er negen keer zoveel werd verbruikt. 

Dat is even verbazingwekkend als verontrustend en zal in de nabije 

toekomst aanleiding zijn tot veel juridische geschillen. Wie immers een 

energie-efficiënt gebouw bestelt, wil dat het in de praktijk ook werkelijk 

zuinig is. 

Alle nieuw opgeleverde gebouwen vertonen mankementen. Dit komt 

omdat er steeds unieke objecten worden gebouwd. Geen enkel gebouw is 

gelijk aan een ander en daarmee zijn fouten onvermijdelijk. Dit is geen 

kwestie van boze opzet, maar het is wel tijd om er iets aan te doen. Wij 

van BOB hebben een methode ontwikkeld om gebouwen en installaties 

van tevoren te kunnen simuleren en ze vervolgens na te meten als ze in 

gebruik zijn genomen. Alleen op die manier kunnen wij fouten 

identificeren en verhelpen, maar ook het ontwerp op voorhand 

optimaliseren. Energiedesign zorgt al in de conceptfase voor geplande 

efficiency en biedt transparante kosteneffectiviteit door monitoring tijdens 

het gebruik. 

Dynamische simulatie 
Een essentiële hoeksteen voor energiedesign is de dynamische simulatie 

van een gebouw of installatie. Daarbij maken wij van de onderzochte 

gebouwen of hele complexen een 3D-model dat alle ruimtes en gebruikte 

zones differentieert en dynamisch bekijkt. Dit betekent dat voor elke 

ruimte voor 365 dagen per jaar het klimaat en het gebruik gesimuleerd en 

in een computerondersteund model geanalyseerd worden. Daarbij houden 

we rekening met de schaduw die aangrenzende gebouwen werpen, 

evenals met geplande groenvoorzieningen of verschillende toepassingen 

die seizoensgebonden zijn. Ook maakt het model onderscheid tussen 

dagen waarop het kantoorgebouw in gebruik is en vrije weekenden. Voor 

de simulatie maakt het niet uit of het om een bestaand gebouw gaat of 

om een ontwerp. Beide zijn te vertalen in een dynamisch model, zodat het 

mogelijk de energie-efficiëntie van verschillende ontwerpalternatieven te 

vergelijken. 

Simulatie zorgt 

voor 

duidelijkheid 

en efficiency 



balanced 
office 

building 

Hoe behaaglijk ? 

Mensen houden van een prettige 

omgeving, vooral als ze werken. 

Want alleen onder optimale 

werkomstandigheden zijn 

uitmuntende resultaten 

realiseerbaar. Dus als u wilt dat 

uw medewerkers in de toekomst 

gemotiveerder naar hun werk 

komen en niet gaar worden in 

donkere en slecht geventileerde 

ruimten, is het de moeite waard 

om de arbeidsomstandigheden 

ter sprake te brengen. Wist u dat 

een werkplek per jaar en per m2 

€ 3000,- kost?    Een 

opwaardering van 

deze 

oppervlakten 

zal in de 

toekomst mede 

bepalend zijn 

voor het al dan niet 

slagen van een bedrijf. Trouwens: 

precies vanwege deze efficiëntie 

en behaaglijkheid hebben wij de 

Balanced Office Building BOB 

uitgevonden. Lees meer op 

www.bob-ag.de. 

 

 

Ver in de toekomst blikken  

Als dit kleine meisje groot is, werken projecten die door BOB-energiedesign 

zijn geoptimaliseerd allang werkelijk kosteneffectief. Dat kunnen we u 

voorspellen. Want met onze vergelijking van de levenscycluskosten kijken we 

naar elk detail van de noodzakelijke investeringen. We focussen extra op de 

investeringen die niet noodzakelijk zijn: doorgaans veel te groot ontworpen 

technische installaties. Door middel van handigheden in de planningsfase zijn 

hier met gemak een paar honderdduizend euro te besparen – gewoon door 

goed na te denken en doelgericht door te vragen bij standaardoplossingen! 

Want wat niet wordt ingebouwd, heeft geen onderhoud nodig en hoeft later 

ook niet vervangen te worden. Het loont dus de moeite om in de allereerste 

conceptfase te investeren in energiedesign met levenscyclusanalyse. Het 

praktijkvoorbeeld hieronder laat zien dat het investeringsaandeel voor 

efficiencymaatregelen in het begin weliswaar hoger is, maar dat de 

kosteneffectiviteit onmiddellijk resulteert in lagere operationele kosten. BOB 

heeft overigens ook een oplossing als u niet beschikt over de middelen voor 

de startfinanciering: een aantrekkelijk contractingmodel met Energiedesign+. 

Het kapitaal 
van de 

toekomst is 
de mens 



BOB efficiency design AG 

Schurzelter Straße 27 

D 52074 Aken  

0241-47466-0 

info@bob-ag.de 

www.bob-ag.de 

De fouten van anderen ... 
… vinden wij helemaal niet leuk. Want vaak zijn ze te wijten aan 

ongezonde processen in de bouw. BOB-experts willen echter niet met 

betweterig gedrag collega's voor schut zetten en tegen zich in het harnas 

jagen, maar via informatie en communicatie planningsteams veel betere 

resultaten laten behalen. Het beste is daarom energiedesign al in een zeer 

vroeg stadium van de planning in te zetten. Technische oplossingen 

kunnen dan vroegtijdig worden besproken en alternatieven met het oog 

op energieverbruik, investeringskosten en operationele kosten op langere 

termijn nader worden belicht. Onze goed opgeleide bemiddelaars 

ondersteunen bovendien interne processen en dragen argumenten aan 

voor meer efficiëntie in industriële processen of ondernemingen. Dankzij 

ons uitgebreide en zeer gespecialiseerde netwerk kunnen wij ook voor 

uitdagende veranderingsprocessen tijdig en op korte termijn 

consultantteams samenstellen. 

Goed kijken 

Wij willen het duidelijk zien en 

daarom hullen wij ons soms in 

mist: met nevelproeven testen wij 

de effectiviteit van 

ventilatiesystemen. Met de 

blowerdoortest voelen wij de 

gebouwschil stevig aan de tand. 

Want de dichtheid van de schil is 

bepalend voor de effectiviteit van 

isolatiemaatregelen en 

hoogwaardige bouwdelen. Want 

welk nut heeft driedubbele 

beglazing als de verbindingen 

niet goed afsluiten? BOB maakt 

gebruik van een uitmuntend 

netwerk van bouwprofessionals, 

deskundigen, bedrijfsadviseurs, 

handelaren en juristen. 

De waarheid komt pas aan 
het eind aan het licht 
Want de energiedesignmethode is bij BOB onlosmakelijk verbonden met 

monitoring. Bij BOB betekent monitoring doelgericht en 

probleemgeoriënteerd meten op basis van de eerder gemaakte dynamische 

simulatie. Hiervoor leveren we een complete service die de meetpunten 

plant, de operationele efficiëntie test, gegevens verwerkt en 

regelmatig rapport uitbrengt. Het voordeel voor de klant: 

fouten in nieuwe gebouwen worden binnen zeer korte 

tijd ontdekt. En een niet te onderschatten 

marktvoordeel: in tegenstelling tot uw concurrenten 

zijn uw uitspraken over energieverbruik en energie-

efficiëntie betrouwbaar en aantoonbaar. 
Afbeeldingen: 

1 2 4 BOB efficiency design AG Volker 

Zappe, 3,4 Fotolia, 4 Krüger Innenein- 

richtung Stand 7-2014 vza 

Monitoring 

brengt u aan 

de veilige 

kant  


