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Het gebouw van de middelbare school van Buchloe was een voorbeeld 
van de betonarchitectuur uit de jaren zeventig. Een massief betonnen 
constructie zonder isolatie, enkel glas rondom en duimbrede kieren tussen 
de ramen en de wanden maakten de energiefactuur van deze school 
torenhoog, terwijl de lesomstandigheden binnen alles behalve optimaal 
waren. De Landkreis Ostallgäu, eigenaar van de school, had zichzelf in 
2008 de doelstelling opgelegd om te proberen de passiefstandaard te 
bereiken bij alle toekomstige nieuwbouw en renovatieprojecten. Ook voor 
de renovatie van deze school was dit de doelstelling. 

De belangrijkste randvoorwaarde voor het project was echter de vereiste 
om de school doorlopend te kunnen gebruiken tijdens de renovatie, 
met minimale extra kosten voor eventuele tijdelijke opvang en slechts 
een beperkte periode van hinder. De lokale autoriteiten hadden immers 
geen mogelijkheid om een gepaste alternatieve locatie te voorzien. 
Gezien voor de 850 leerlingen, tussen 10 en 17 jaar oud, een normale 
schooldag loopt van 8 uur tot 15 uur, zou een klassieke renovatie moeten 
plaatvinden buiten deze uren om. Dit leek een enorme uitdaging, waarop 
het architectenbureau e3.architekten een antwoord moest proberen te 
formuleren.
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De eerste stap voor het architectenbureau 
was dan ook een grondige analyse van de 
bestaande toestand, waarna verschillende 
renovatiescenario’s werden geformuleerd 
en doorgerekend. “We hebben door onze 
grondige berekeningen overtuigend kunnen 
aantonen dat de Realschule gerenoveerd 
kon worden voor een betaalbare kostprijs” 
herinnert architect Alexander Müller zich, “en 
dat daarbij toch een uitstekende isolatiegraad 
kon worden bereikt.”  Dat overtuigde het 
provinciebestuur van Ostallgäu van de 
haalbaarheid om de passiefstandaard bij 
deze renovatie zeer dicht te benaderen.

De strategie die het architectenbureau 
e3.architekten voorstelde bestond uit 

twee fases: eerst zou de gebouwschil 
worden gerenoveerd met geprefabriceerde 
gevelelementen, zodat de werken 
binnen een beperkte tijdspanne konden 
plaatsvinden. In een tweede fase zouden 
dan het interieur en de technieken worden 
gerenoveerd. De afbraak van de oude 
externe gevelelementen werd ingepland op 
het einde van het schooljaar, het plaatsen van 
de nieuwe gevels tijdens de schoolvakantie 
van 2009. Bij de start van het volgende 
schooljaar moesten de werken zijn afgerond. 
Het volgende jaar werden dan het interieur 
en de technieken van de school gefaseerd 
gerenoveerd, zodat telkens slechts een 
beperkt aantal klassen tijdelijk zou moeten 
verhuizen.



Toen voor de 850 leerlingen eind juni 2009 
de schoolvakantie begon, werd het gebouw 
overgenomen door een schare houtbouwers. 
twee maanden later was het oude schoolgebouw 
volledig getransformeerd. In de loop van 2010 werd 
dan de binnenzijde van de school gerenoveerd 
en werden de elektrische en HVAC installaties 
vernieuwd. 

Dit renovatieproject, een eerste voor de Landkreis 
Ostallgäu, toonde de haalbaarheid aan van de 
vooropgestelde ambitie om te renoveren naar 
passiefstandaard. De resulterende kwaliteit 
en het binnenklimaat werden als zeer positief 
ervaren. De volgende renovatieprojecten staan 
ondertussen dan ook op stapel, waaronder de 
naastgelegen hoofdschool en enkele scholen in 
een buurgemeente.



analyse en planning

Om een snel en efficiënt renovatieproces mogelijk te maken, 
werd gebruik gemaakt van doorgedreven prefabricage. 
Zo  kon de productie van de gevels gecontroleerd en 
nauwkeurig worden uitgevoerd in atelier. Gezien het strakke 
tijdsschema moest echter ook tijdens de installatie van deze 
gevelelementen alles vlot verlopen. Een grondige kennis van 
de bestaande toestand was dan ook noodzakelijk.

In eerste instantie werd het project gedocumenteerd op 
basis van het oude as-built dossier, ter controle aangevuld 
met handmatige opmetingen. Tijdens de voorbereidende 
detailplanning werd in samenspraak met de onderzoekers van 
de TU München, die het project wetenschappelijk begeleiden, 
al snel besloten dat veel nauwkeurigere opmetingen en een 
accuraat 3D model van de gevel nodig waren. 

Eerst en vooral werd met veel zorg opgelijst welke gegevens 
elk van de bouwpartners voor elk van de bouwfases nodig zou 
hebben. Voor de ontwerpers ging het daarbij onder andere 
om exacte dimensies van het skelet van het gebouw, voor 
de houtbouwers waren plaatselijke afwijkingen in afmetingen 
belangrijk, voor de ingenieurs de draagkracht van de bestaande 
constructie en de samenstelling, enzovoort. 

3D-model van de structuur van de school, en het hierop 
gebaseerde CAD-model van de gevelelementen, opgemaakt  

in juli 2009 en gemonteerd in augustus 2009

Voor de opmeting zelf werd gebruik gemaakt van een 
combinatie van methodes: naast opmetingen met de hand 
werd een tachymeter gebruikt alsook een laserscanner. De 
verschillende opmetingen werden gecombineerd in één 
3D-model. Daarbij waren de niet geometrische gegevens (soort 
van materialen, staat van de constructie, etc.) minstens even 
belangrijk als de geometrische gegevens (de afmetingen). Om 
al deze gegevens te verzamelen, werd gebruik gemaakt van 
een BIM (bouw informatie model). In het kader van het TES 
EnergyFacade project werd een BIM oplossing uitgewerkt die 
gebruik maakt van het IFC formaat.

De aanbesteding voor de opmetingen werd gebundeld 
met de eerste fase van de voorbereiding van de gevels 
en het afbreken van de oude balkons. Pas wanneer de 
oude gevelafwerking en de balkons waren verwijderd, kon 
immers de bestaande toestand correct worden opgemeten. 
De aannemer van de afbraakwerken moest dan ook een 
landmeter in onderaanneming nemen die in staat was om dit 
gedetailleerde 3D model op te maken.

Zes weken voor de aanvang van de zomervakantie startte men 
met het verwijderen van de oude balkons en de gevelbekleding. 
Deze werken werden uitgevoerd in de late namiddag, eens de 
lessen waren afgerond, en duurden tot in de nacht. Tijdens 
deze afbraakwerken werd de gevel systematisch in kaart 
gebracht.

Bouw Informatie Model (BIM):

Een BIM is een digitale voorstelling van de fysieke en 
functionele eigenschappen van een gebouw en al zijn 
onderdelen. Een BIM model wordt daarbij opgebouwd uit 
onderdelen of elementen, elk met een bijhorende set van 
eigenschappen, en waarbij ook de relatie tussen elk van 
deze onderdelen wordt beschreven.

Een wand bijvoorbeeld bestaat zo in een 3D BIM-
model niet enkel meer uit lijnen (zoals in een klassiek 
tekenprogramma), maar bevat ook alle eigenschappen die 
voor deze wand relevant zijn (materialen, samenstelling, 
draagkracht, enz.), en ook de relatie tot andere elementen 
(bv. welk raam in deze wand is ingebouwd en hoe beide 
zijn verbonden), dit alles verzameld in een of meerdere 
databanken.

Omdat BIM niet enkel slaat op gebouwen, maar ook 
de civiele en installatietechniek, spreekt men in het 
Nederlands van Bouw Informatie Model, als vertaling van 
de Engelse term Building Information Model.



Meetmethodes voor bestaande gebouwen:

Laser scanning (“Terrestrial Laser Scanning”, TLS): via laser scanning 
wordt een oppervlak van een object driedimensionaal opgemeten door de 
analyse van het gereflecteerde licht van een laser. Er zijn verschillende 
meetmethodes voor laserscanners. De methode die het meest gebruikt 
wordt voor het opmeten van gebouwen maakt gebruik van het ‘time of 
flight’ principe (TOF). De afstand wordt gemeten door het meten van het 
tijdsverschil tussen het uitzenden en het ontvangen van de laserstraal. Dit 
levert een wolk op aan punten, maar geen onderlinge verbanden. Een muur 
is voor dergelijke opmeting bijvoorbeeld slechts een grote groep punten die 
min of meer in hetzelfde vlak liggen. 

Fotogrammetrie: door middel van digitale foto’s, getrokken vanuit 
verschillende hoeken, wordt via aangepaste software een 3D-model 
opgemaakt. Daarbij worden bepaalde punten op elk van de foto’s 
aangeduid. Op basis van de gegevens van de plaats van de verschillende 
camera’s bij opname, berekent de computer de relatieve afmetingen.
Deze opmeting is snel en ongevoelig voor schokken en trillingen, maar 
kleine verschillen in de gevels (van 1 tot 5 cm) kunnen niet worden 
geanalyseerd. Deze methode levert met andere woorden het raamwerk 
voor het 3D-model.

Precise adjustment of edge  
beam for fixation of elements. 

Distance of scaffolding for  
mounting purpose.

Operating range of crane and  
other liftung devices.

Different lifting equipment  
with mobile crane etc.

Tachymeter (“Terrestrial Point Scan”, TPS): Met deze werkwijze worden 
punten op het geveloppervlak opgemeten door de afstand te bepalen 
tussen de tachymeter en de gevel in relatie tot hun horizontale en verticale 
hoek. De coördinaten van de opgemeten punten worden gedownload 
op de computer en met aangepaste software wordt een 3D CAD model 
gecreëerd. De punten zijn zeer efficiënt opgemeten. Er is wel een grotere 
inspanning nodig om voldoende punten op te meten zodat een goed beeld 
verkregen wordt van de oneffen gevel.





De doelstelling was om eind augustus 2.227m² nieuwe gevel 
te hebben geïnstalleerd. Van het opmeten van de gevel, het 
opstellen van het 3D-model, het uitwerken van de plannen tot 
de productie van de gevel-elementen, dit alles kon pas worden 
uitgevoerd nadat de analyse en opmeting was afgerond. En 
deze startte pas eind mei.

Het volledige ontwerp-, plan- en bouwproces moest dan ook op 
zeer korte termijn gebeuren. Alles moest daarbij op voorhand 
tot in de kleinste details worden gepland. Aanpassingen tijdens 
de productie, laat staan op de werf zelf, zouden een grote 
negatieve impact hebben op het budget en op de planning, en 
waren dan ook uitgesloten.

Dit kon enkel door het renovatieproces, van opmeting, over 
de planning en de uitvoering tot afwerking, als één continue 
werkstroom zonder hindernissen uit te werken. Ook hiervoor 
leent het gebruik van een BIM model zich bij uitstek. Doordat 
alle gegevens in dit model worden geïntegreerd, niet alleen 
van de opmetingen tijdens de analyse maar ook van bv het 
ontwerp van de architecten, de uitwerking van de houtbouwer 
of de berekeningen van de ingenieur, kunnen alle betrokken 
partijen steeds op één en hetzelfde model werken, waardoor 
het BIM-model zelf steeds rijker wordt aan informatie.

In een klassiek ontwerpproces gebeurt de overdracht van 
informatie tussen bouwpartijen via papieren dossiers of via 
niet-compatibele software formaten. Het gevolg daarvan is 
dat elke betrokken partij telkens opnieuw de gegevens moet 
overzetten en tekenen, wat tijdsintensief is en onvermijdelijk 
leidt tot fouten. 

geïntegreerd proces

BIM
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Stock
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Ook wordt hierbij het opstellen van een correct as-built 
dossier een volwaardige extra taak, gezien de versnipperde 
informatie dan in omgekeerde richting terug in één model 
moet worden geïntegreerd. Bij gebruik van een BIM-model is 
het as-built dossier een gratis resultaat van het proces zelf, en 
bovendien ook van zeer hoge kwaliteit. Dit maakt het beheren 
van het gebouw na oplevering een stuk eenvoudiger en de 
mogelijkheden voor een nauwkeurig beheer veel talrijker.



Thermografische opname van de school, boven voor 
en onder na de renovatie.

Het platte dak was enkele jaren voordien geïsoleerd door 
bovenop de dakconstructie een laag isolatie toe te voegen. 
De nieuwe U-waarde bedroeg 0,19 W/m²K. De vloer werd 
daar waar de school onderkelderd was geïsoleerd ter hoogte 
van het kelderplafond. Verder werd de perimeter van het 
gebouw afgegraven en werd een randisolatie geplaatst om 
de impact van de koudebrug die ontstaat tussen kelderwand 
en gerenoveerde gevel, zo veel mogelijk te beperken.

Het zwaartepunt van de renovatie van de gebouwschil lag bij 
het isoleren van de gevels. De betonnen balkonnen rondom 
elke verdieping waren in erg slechte staat en moesten sowieso 
verwijderd worden. Dit maakte de plaatsing van een volledig 
nieuwe gevel mogelijk. Daarbij werd al snel gekozen voor 
geprefabriceerde houtbouwwanden wegens de nauwkeurige 
fabricage en de mogelijke snelheid van plaatsing. Daarnaast 
is “het Ostallgäu rijk aan hout en beschikt het over een 
actieve houtindustrie en ervaren houtbouwers”, aldus Müller. 
“Daarom lag het voor de hand om een systeem te ontwikkelen 
dat kon terugvallen op regionale producten en leveranciers.”
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Om een snelle plaatsing te garanderen werden 
de ramen inclusief drievoudige beglazing reeds 
in het atelier in de wanden geïnstalleerd. De 
afmetingen van deze elementen bedroegen 
maximaal 8,8 m op 3,8 m, met een maximaal 
gewicht van 3 ton. Gezien de elementen 
zo goed als volledig afgewerkt werden 
getransporteerd, werd uitzonderlijke zorg 
besteed aan het transport van het atelier naar 
de werf. Hierbij was het een pluspunt dat de 
gevels lokaal werden geproduceerd.

Om de oneffenheden van de oude betonnen 
constructie op te vangen, werd bij de montage 
tussen de gevelpanelen en de bestaande 
constructie een uitvullaag voorzien van enkele 
centimeters minerale wol. De gevelelementen 
werden met een kraan op hun plaats gehesen, 
en vanop een externe stelling vastgevezen. 
De montagecyclus was daarbij zo gepland dat 
de afbraakwerken van de oude gevelinvulling  
op dezelfde dag als de installatie van 
de nieuwe elementen plaats vonden. Zo 
werden alle openingen onmiddellijk terug 
afgesloten, waardoor de veiligheid van het 
gebouw gedurende de nachten en weekends 
gegarandeerd bleef.



De oude ramen worden verwijderd en de gevel klaargemaakt 
voor de installatie van de prefab-elementen. De gele strook 

onder de raamopening is de uitvullaag in minerale wol. Met de 
kraan worden de elementen dan in plaats gehesen, tussen de 
wand en de stelling in van waarop ze worden vastgeschroefd 

aan de wand.





in detail

BUITENMUUR      U = 0,11 W/m²K

1 | bestaande betonnen muur    160 mm
2 | bestaande houtwol isolatieplaat   40 mm
1 | binnenafwerking osb-platen     15 mm
2 | houten raamwerk, zichthout rond de ramen,  200 mm
     opgevuld met minerale wol λD=0,035 W/mK
3 | verticale kepers boven en onder de ramen,  100 mm
     opgevuld met minerale wol λD=0,035 W/mK
4 | gipsvezelplaat     12,5 mm
5 | UV-bestendige dampopen gevelmembraan  - mm
6 | latwerk      40 mm
7 | horizontale beplanking in lariks   30mm



energieconcept

Centraal wordt een mechanische ventilatie 
installatie geplaatst met warmterecuperatie 
en een rendement van 77%. De ventilatielucht 
zorgt daarbij ook voor de verwarming van de 
klaslokalen. Gezien de grote thermische massa 
van het gebouw (een betonskelet met keramische 
binnenwanden) wordt de piekbelasting ingevuld 
door voor aanvang van de schooluren de 
school via de verwarmde ventilatielucht voor 
te verwarmen. De warmte komt daarbij van de 
bestaande wijkverwarming.
De verlichting gebeurt volledig via spaarlampen 

met elektronische ballast die in de klaslokalen 
dimbaar zijn. Er werd speciale aandacht besteed 
aan de daglichttoetreding van de klaslokalen, 
door de ramen zo hoog mogelijk te maken. 
De zonwering wordt voorzien door extern 
geplaatste manueel bediende lamellen, 
waarvan het bovenste derde in horizontale 
positie geplaatst wordt zodat deze natuurlijk 
licht doorlaten. Dit komt het zomercomfort extra 
ten goede gezien zo de verlichting niet moet 
worden gebruikt wat de interne warmtewinsten 
vermindert.

Kengetallen:

Netto energiebehoefte voor verwarming en koeling   16 kWh/m².a (PHPP)
Primair energieverbruik totaal (voor / na)      211 kWh/m².a / 60 kWh/m².a

U-waarde van de buitenwanden      0,11 W/m²K
U-waarde van de vloer boven de kelder     0,15 W/m²K
U-waarde van het dak       0,19 W/m²K
Uw-waarde van de ramen      0,77 W/m²K
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