
Auditorium centrum Aken 

Energiedesign       
succes 

 Architectuurdynamisch model 

 Optimalisatie bouwfysica 

 Onderzoek adiabatische koeling 

 Optimalisatie luchtbehandeling        

van de auditoria 



Zodat de toekomstige 
generatie er warmpjes bijzit 
Duitsland. In lijn met de uitbreiding en vernieuwing van de universitaire 

locatie realiseerde de provincie NordRhein Westfalen op basis van de 

plannen van het Deense architecten-bureau Schmidt Hammer Lassen 

Architects een ambitieus Auditorium centrum. 11 auditoria, 16 

seminarruimten, een Café en diverse andere ruimten vormen het grootste 

auditorium ensemble van Europa. Meer dan 4.000 studenten zullen hier 

vanaf 2015 studeren. 

Toekomstbestendigheid staat op het programmam en daarom streefden 

men naar een hogere energie efficiëntie, een optimalisatie van het comfort 

en een betere luchtbehandeling van de auditoria. In de ontwikkelingsfase 

van het project hebben de energiedesigners op basis van het ontwerp van 

de architecten en een voorstudie van de technische installaties een 3d 

model ontworpen. Dit model hebben ze met behulp van de lokale 

klimaatgegevens, de bouwfysische parameters, de geprojecteerde 

technische installaties en onderzoek van de interne lasten tot een 

dynamisch model uitgebreid. Dit maakte het mogelijk om alle ruimten met 

betrekking tot de energetische situatie uit te balanceren en te beoordelen. 

Gelijktijdig bepaalden de BOB experts de parameters voor de 

behaaglijkheid, om de studerenden in de toekomst optimale leeren 

werkplaatsen te bieden zonder koude voeten te krijgen. Ze testen de 

uitkomsten van de simulatie aan de 14 alternatieve varianten en gaven 

bouwadviezen. 

 Projectomvang: 13.000 m2 BVO 

 Investeringsomvang: circa. 50 

miljoen euro 

 Onderzoek: april-okt. 2011 

 Opdrachtgever: Bouw en 

vastgoedbedrijf NordRhein 

Westfalen (BLB)/ RWTH Aken 

Opdracht energiedesign: 

 Energetische-thermische 

gebouwsimulatie  

 Aantonen efficiëntie potentieel 

 Onderzoek toepassing van 

adiabatische koeling 

Effecten energiedesign:  

 Optimalisatie van de klima 

atinstallaties en behaaglijkheid 

van de auditoria 
 Haalbaarheid adiabatische 

koeling niet economisch 

De massastudie van de 

architect werd in een 

3d model voor de 

dynamische simulatie 

gedetailleerd 

overgenomen 

Enkele 

cijfers 



Energiedesign betekend vooral 

vooruit kijken. Dat geldt bij elke 

gepland initiatief. Op basis van 

het ont-werp van de architect, 

het bijbehorende programma van 

eisen en de vormgeving van de 

gebouwen kunnen snel de 

wezenlijke parameters voor het 

toekomstige energieverbruik 

bepaald worden. Belangrijk is 

daarbij de ruimtes met hun 

toekomstige functies nauwkeurig 

te begrijpen. Hoe nauwkeuriger 

het model is, des te beter zijn de 

energiedesigners in staat de 

varianten door te rekenen en 

conclusies te trekken voor 

verbeteringen in de bouwfysische 

eigenschappen of installatie 

techniek. 

Gebouwsimulatie: 
beheerste complexiteit 
De vraag is: hoe lukt het de energiedesigners uit een enorme hoeveelheid 

gegevens betrouwbare conclusies te trekken betref-fende de toekomstige 

prestaties en gedrag van een te plannen gebouw? Het antwoord is: 

“dynamische gebouwsimulatie”. Op basis van het 3d model wordt de 

invloed van het lokale klimaat onderzocht en zo ook de invloed van  

zoninstraling, gebruik van de ruimten, eigenschappen van onderdelen van 

gebouwen en installaties en nog veel meer. Met behulp van een installatie 

si-mulatie en een stromingssimulatie kunnen de conclusies betref-fende 

de gebouwen verder onderbouwd worden. Daarnaast zou elke simulatie 

met meetwaarden, idealiter in de loop van een monitoring traject, 

vergeleken moeten worden. Het grote voor-deel van het BOB energie- 

design in het geval van het auditorium in Aken is, dat de BOB experts meer 

dan 15 jaar ervaring kunnen aantonen in de beoordeling van uitkomsten 

van simulatie resultaten. Dat kan een bijna geen enkele concurrent. 

Een team 

wint! 

De BOB experts hadden niet de 

opgave om de individuele 

ontwerpers te corrigeren of hun 

zwakheden bloot te leg-gen. Veel 

meer gaat het continu om de 

optimalisatie en het toezicht op 

het totale proces in ieders 

voordeel. Als het energiedesign 

nauwkeurig bepaald, zoals in het 

geval van het auditorium 

centrum, dat er efficiëntie 

potentieel is, dan worden de 

resultaten met de ont-werpers 

besproken en gemeenschappelijke 

varianten opgesteld. 

Studenten in 

Aken: kunnen 

tevreden zijn 

met het nieu-

we centrum 



BOB efficiency design AG 

Schurzelter Straße 27 

52074 Aachen 

0241-47466-0 

info@bob-ag.de 

www.bob-ag.de 

Bronvermelding: Foto`s Fotolia; Peter Wi-

nandy RWTH Aachen; Simulatie en afbe-

eldingen BOB-AG, Versie 6-2014 vza 

De RWTH Aken heeft een 

efficiëntere koers gekozen. Voor 

deze koers staan we met BOB-

Energiedesign ook verder als 

adviseur en begeleider paraat. 

Want Energiedesign creert de 

onderbouwing voor 

toekomstbestendige en juiste 

beslissingen. Verkeerde 

beslissingen kosten al snel 

meerdere 100.000 Euro`s. BOB 

efficiency design AG helpt daarom 

haar klanten bij het nemen van 

de juiste beslissingen. 

De     

adviseur 

blijft  

Statement  
„Het nieuwe auditoriumcentrum in Aken met 

zijn aantrekkelijke locatie benadrukkende 

architectuur gaat onderwijs en onderzoek de 

komende decennia een onderkomen bieden. Daarom 

was het voor ons extra belangrijk, ver in de levenscyclus 

van het gebouw te kunnen inzoomen en het energieverbruik en de 

arbeidsomstandigheden optimaal invulling te geven. Want de kwaliteit 

van de studie omgeving wordt steeds belangrijker bij de afweging waar 

men wil gaan studeren. Energiedesign kon dat ondersteunen om de juiste 

beslissingen voor een toekomstbestendig universiteit doelstelling te 

nemen.“ 

Dr. Bernhard Frohn, Energiedesigner 

BOB efficiency design AG  

Besluiten vereenvoudigen 

Energiedesign is geen doel op zich. Voor de opdrachtgever van het 

auditorium centrum in Aken stond de energetische optimalisatie van het 

architecten ontwerp voorop, zonder daarbij de creatieve ideeën te 

beperken. Het energiedesign heeft daarbij de voorwaar-den verschaft om 

het gebouwconcept economisch verantwoord te maken. Op basis van de 

thermisch energetische simulatie hebben de energiedesigners 14 varianten 

in de bouwfysische en technische uitrusting onderzocht en de effecten 

vastgesteld.  

Van de kant van de opdrachtgever werd aan het begin van het onderzoek 

de adiabatische koeling (koeling met verdamping van water) als toekomst 

georiënteerd koelsysteem nagestreefd. In het verloop van de simulatie en 

het varianten onderzoek kon objectief worden aangetoond dat de techniek 

met adiabatische koeling voor dit project niet economisch verantwoord 

was. Daarmee is een van de belangrijkste eigenschappen van 

energiedesign, om vrij van ideologie, de beste economische maatregelen 

op basis van levenscycluskosten te berekenen.  

BOB energiedesign kan daar volledig vrij in adviseren, onze vergoeding is 

onafhankelijk van de investeringskosten of keuze van een systeem. Door 

BOB energiedesign kan aan het einde van een project de prestaties van de 

doorgevoerde maatregelen geverifieerd worden.  
 

Rentabiliteit 

volgt uit 

varianten 

vergelijkingen 


