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De universiteit Siegen in Duitsland heeft een doel. Want men wil niet een 

eenvoudige vervanging van de energieopwekking voor de campus aan 

Adolf-Reichwein-Straße, maar tevens een duurzame oplossing. Daarom 

werd een opdracht verstrekt voor een energieoptimalisatie, die zowel een 

nieuwe installatie voor de energie opwekking in hield, als ook een reductie 

van de energievraag. 37.244 m² BVO, verdeeld over het complex met meer 

dan 20 losse gebouwen, waaronder het instituutsgebouw, 

universiteitsbibliotheek, studentenvakbond gebouw, het Audimax en 

sporthallen, werden geanalyseerd. De gebouwen die uit de jaren 1970 en 

1976 stammen, hebben een aanzienlijk energetisch optimalisatie 

potentieel.  Snel werd duidelijk dat enkel een sanering van de 

energiecentrale geen toekomstbestendige positie voor de universiteit zou 

zijn. Een vergelijk van de verschillende varianten toonde de complexe 

verweving van de onderwerpen energieopwekking en distributie, 

verwarmen, koelen, ventileren, verlichten en isolatie van de 

gebouwschillen aan. Omdat de Universiteit Siegen al over de eerste 

energiemonitoring gegevens beschikt, was het mogelijk het energiedesign 

te baseren op zowel feitelijke data als ook uit de gebouwen af te leiden 

gegevens. Maar de vraag is welke maatregelen uiteindelijk zinvol zijn en 

welke überhaupt economisch verantwoord zijn? Op deze vragen heeft BOB-

Energiedesign antwoorden, gebaseerd op solide basis, gegeven. 

 Projekt omvang: 37.244 m2 

Verdeeld over 20 gebouwen 

 Investeringsomvang volumen:  

circa 12,5 Mio. euro 

 Onderzoek 2011-2012 

 Begutachtung: 2011-2012 

 Opdrachgever: Universiteit 
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Doeltreffendheid:  

 Besparingspotentieel 

 aardgas  30 % 

 elektriciteit 40 %  

Campus                          

in Siegen: Het 

gebouwcomplex uit de 

70er jaren heeft een 

omvangrijk 

energiebesparings- 

potentieel.  

Enkele 

cijfers 



Energetisch concert 
Uiteindelijk vormt alleen de 

zinvolle samenwerking van de 

verschillende maatregel-en het 

succes van een sanering. BOB-

Energiedesign beoordeelde op de 

locatie van de universiteit de 

bouwfysische eigenschappen van 

de gebouwschil inclusief de ra-

men en bepaalde het bespa-

ringspotentieel. De verwarming 

en ventilatie in-stallaties werden 

ook aan de tand gevoeld, net 

zoals de bestaande systemen voor 

energieopwekking en–distributie. 

In het geval van onvoldoende 

betrouwbare meetgegevens of 

andere onderbouwingen, werden 

realistische aannames van de 

eigenschappen van bou-wdelen 

gebruikt en werden deze 

eigenschappen geva-lideerd. In 

de volgende fasen kan de 

universiteit met behulp van het 

BOB-energiemonitoring de 

uitkomsten verfijnen. 

Het belangrijkste instrument voor de waardering van het energieverbruik 

en de kwaliteit van het binnenklimaat is een dynamische 

gebouwsimulatie. Het BOB-Energiedesign verkrijgt hierdoor kwantitatieve 

en kwalitatieve informatie in de complexe wisselwerking van bouwfysica 

en installatie techniek. Voor de gebouwsimulatie ontwikkelden de BOB 

experts een computer gebouwmodel, dat alle bouwfysische, technische en 

gebruik relevante parameters bevat. Dit model wordt aan de hand van 

verschillende weersituaties onderzocht en daarmee is het mogelijk het 

totale gebouwencomplex over het gehele jaar nauwkeurig te simuleren en 

de uitkomsten overeenkomstig te analyseren. De balans van deze simulatie 

geeft waardevolle inzichten in de behaaglijkheid van het binnenklimaat in 

combinatie met de energievraag, die essentieel zijn voor de vergelijking 

van de voor te stellen oplossingen.  

Nieuwe  

energie 

In het kader van het energiedesign 

onderzochten de experts een nieuwe 

configuratie en dimensionering van de 

energieopwekking dan wel de 

energietoevoer. Vijf varianten 

beschouwden zij met betrekking tot 

hun economische levensvatbaarheid 

en kozen op basis daarvan een 

voorkeursvariant. De onafhankelijke 

advise-ring resulteerde in een be-

sluitvormingsvoorbereiding. 

Aan de hand 

van de ruimte 

typering werd de 

energieverbruik 

gesimuleerd. 
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De vragen wisselen, 

de adviseur blijft 

De universiteit Siegen heeft een 

lange weg voor zich. Op deze weg 

zal BOB-Energiedesign ze ook 

verder begeleiden. Zo willen we 

het energiemonitoren verder 

verfijnen en daarmee de 

onderbouwing voor verder 

beslissingen verschaffen. De 

verkeerde beslissingen kosten al 

snel meerdere 100.000 Euro. Die 

BOB AG helpt daarom de juiste weg 

in te slaan.. 

Statement  
„Natuur- en technische wetenschappen, 

Geesteswetenschappen en economie: in dit              

ambitie vierkant beweegt de universiteit Siegen. 

 Wij willen daarom voor de verdere ontwikkeling 

van onze locatie een baanbrekend concept bereiken. Met BOB-

Energiedesign hebben wij de ideale partner gevonden. Want de BOB 

experts hebben ons daarbei geholpen om ons gebouwcomplex integraal te 

beschouwen om tot een afgewogen totaalconcept naar een zekere 

toekomst te komen. 

Josef Boers 

Hoofd afdeling gebouwen,  

exploitatie en onderhoud universiteit Siegen 

Rentabliteit boven ideologie 
Energiedesign is niet enkel milieubescherming. Wij zijn veelmeer 

geïnteresseerd in de samenhang van de individuele factoren en hun 

invloed op een economische functionering van gebouwen en 

gebouwcomplexen. Duurzaamheid wordt alleen geaccepteerd als het ook 

economisch verantwoord is. Hieruit ontstaan gezonde en transparante 

processen, die de besluitvorming voor de energietische maatregelen en 

klimaatbescherming in belangrijke mate ondersteunen. Op basis van de 

nauwkeurig bepaalde bouwfysische eigenschappen en de verbruiken was 

het mogelijk aan de universiteit Siegen een rentabiltiet vergelijking en 

concrete waarden voor de onderwerpen gebouwschil, centrale 

energieproductie, toekomstig gebruik en ontwerp van centrale verwarming 

netwerk, koude opwekking, ventilatietechniek en verlichting voor te 

leggen en te adviseren. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van 

de, deels zeer korte en daarmee bijzonder aantrekkelijke, terugverdien 

tijden van de investeringen. Het is van zelfsprekend dat BOB 

ag ook ideeën heeft voor de financiering. 
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Vervanging Dubbele beglazing

Vervanging beglazing 3-voudig glas

Gevelisolatie
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Vernieuwing/regeling Verwarmingsdistributie systeem
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Investering Dynamische terugverdientijd

Rentabiliteit is 

hét    

onderwerp bij 

energiedesign 

De     

adviseur 

blijft  


