
Campus RWTH Aken: Cluster voor de toekomst 

Successen in 
energiedesign 

 Voorbereiding en begeleiding van 

de tenderprocedure 

 Ontwikkeling van concepten en 

tools voor monitoring 

 Energie-adivies 

 



De RWTH Aachen loopt voorop 
De RWTH Aachen wil de komende jaren uitgroeien tot een van de toonaan-

gevende technische universiteiten ter wereld. Ter ondersteuning van dit 

ambitieuze doel is het concept RWTH Campus in het leven geroepen. Op een 

oppervlak van 800.000 m2 ontwikkelt de door de universiteit zelf opge-

richte Campus GmbH samen met particuliere investeerders gefaseerd uit-

eindelijk negentien onderzoeksclusters met kantoren en hallen, plus labo-

ratoriumfaciliteiten voor meer dan 10.000 medewerkers. 

 

In de toekomst zullen industriële bedrijven en wetenschappelijke instituten 

hier ruimtelijk en inhoudelijk nauw samenwerken. Zo moet een effectieve 

en snelle uitwisseling plaatsvinden tussen wetenschap en industrie. Onlos-

makelijk verbonden aan de ambitie om een toonaangevende locatie te 

worden voor technische wetenschap en onderzoek, is een efficiënte en 

duurzame vormgeving van kantoor- en onderzoeksruimten die medewer-

kers en studenten van de instituten en bedrijven behaaglijke werkplekken 

biedt. Campus GmbH gaf daarom bij de start van het project in 2010 de 

experts van BOB AG de opdracht het complete proces van kaderplanning, 

investeerders aantrekken en realisering van individuele clusterprojecten te 

begeleiden met het oog op energie-efficiëntie en behaaglijkheid. In sa-

menwerking met Campus GmbH konden de energiedesigners energetische 

standaards definiëren voor de ontwikkeling van de clusters. Een integrale 

kijk op het totale project stond daarbij op de voorgrond. 

 

Zoals bij alle kaderplanningen komt de ontwikkelde aanpak in de loop van 

het project vol in botsing met de realiteit. Alleen met begeleidend advies 

kan Campus GmbH doorlopend bijsturen en de kwaliteit van de investerin-

gen op de campus controleren. Daarvoor ontwikkelt BOB AG parallel aan het 

projectverloop specifieke tools en past de processen voortdurend aan.  

Te ontwikkelen oppervlak: 

800.000 m2 

Projectduur: 

lopend sinds 2010 

Opdrachtgever 

RWTH Campus GmbH 

 

 

Opdracht energiedesign: 

 Opbouwen morfologie energie-

efficiëntie in nieuwbouw 

 Kaderconcept technische ge-

bouwuitrusting 

 Kwalitatieve begeleiding van de 

tenderprocedure en evaluatie 

van de inschrijvingen 

 Ontwikkeling van concepten en 

tools voor controle 

 Doorlopende advisering over alle 

vragen m.b.t. energie 

meer 

efficiëntie 

Onderzoekslandscha
p op 80 ha: in Aken 
ontstaan meer dan 

10.000 werkplekken 



Het kader moet kloppen 
Een project in deze orde van grootte is alleen te verwezenlijken met steun 

van investeerders uit de particuliere sector. Daarom was vanaf het begin van 

het project duidelijk dat voor de ontwikkeling standaards gedefinieerd 

worden die een kader vormen waarbinnen investeerders de projecten 

kunnen realiseren. Samen met de aangetrokken industriële planners en 

architecten werden standaardgebouwen ontwikkeld die van meet af aan wat 

technische uitrusting betreft voldoen aan belangrijke efficiëntiecriteria. De 

gestelde normen gelden nu als voorwaarde voor de door Campus GmbH 

uitgeschreven tenders. Een kader bepalen betekent echter tegelijkertijd 

vrijheden en variaties in de implementatie toelaten. De impuls van veel 

investeerders is daarbij net als voorheen kostenefficiëntie uitsluitend te 

definiëren op basis van lage investeringskosten. Ook in het geval van het 

Campus-project leidt deze denkwijze tot conflicten. Veel ontwerpen van 

gebouwen vertoonden dan ook inefficiënties, gebrekkige energetische 

eigenschappen en een te laag comfortniveau. Doel van het kaderconcept was 

echter de focus te verleggen naar levenscycluskosten en zo te voldoen aan de 

eis van de RWTH Aachen om duurzaam en technisch toonaangevend te zijn. 

De eerste ervaringen laten zien dat de investeerders die verwachtingen 

slechts ten dele waarmaken.  

Standaards stellen 

Voor de tenderuitschrijving 

hebben de BOB-experts 

kwaliteiten en grondslagen voor 

de planning geformuleerd. 

Vanwege voortdurende 

veranderingen in productie- en 

onderzoeksprocessen en de 

daaraan gekoppelde 

aanpassingen van de technische 

gebouwuitrusting moet het 

eenvoudig mogelijk zijn om 

technische installaties en media 

later te verbeteren of uit te 

breiden. Gebouwen- en 

installatietechniek moet 

overeenkomen met de 

duurzaamheidscriteria, d.w.z. dat 

hoogwaardige materialen met 

een lange levensduur en 

installaties met hoge 

rendementen moeten worden 

ingezet ten behoeve van energie-

efficiënte exploitatie. Bovendien 

moet voor verschillende vormen 

van gebruik maximale kwaliteit 

van werken en behaaglijkheid 

gerealiseerd worden. Dit omvat 

o.a. de thermische 

eigenschappen, hygiënische 

luchteigenschappen, 

daglichtaanbod, akoestische 

eigenschappen en geluidsisolatie. 

De geïnstalleerde installaties 

moeten eenvoudig te exploiteren, 

onderhoudsvriendelijk en 

eenvoudig te repareren zijn.  

Het kaderconcept 
voor de technische 
gebouwuitrusting 

bepaalt de functies 
en kwaliteiten voor 

de tender 

Onderzoeke 

Leren 

Producten 

ontwikkelen 
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Je kunt het investeerders niet 

kwalijk nemen als ze streven naar 

een optimaal resultaat voor 

zichzelf. Maar soms gaat dat 

gedrag ten koste van anderen. In 

het geval van de campus zouden 

de huurders bijvoorbeeld de dupe 

zijn wanneer ze plotseling hun 

energiekosten zien verdubbelen 

ten opzichte van wat contractueel 

is overeengekomen. Controle zou 

dergelijke problemen voorkomen. 

BOB-energiedesign heeft een 

eigen tool ontwikkeld om 

gegevens van investeerders met 

betrekking tot de toekomstige 

energieprestaties van gebouwen al 

in de inschrijvingsfase en voordat 

contracten worden gesloten, te 

controleren en te verwerken. Aan 

de hand van checklists en een 

gekwalificeerde vragencatalogus is 

het nu mogelijk een veel betere 

inschatting te maken van de 

inschrijvingen, wat de totale 

tenderprocedure transparanter 

maakt. Wat voor ons belangrijk is: 

alle tools zijn verder te 

ontwikkelen en toepasbaar op 

nieuwe vraagstellingen.  

Statement  
"Een wereldwijd toonaangevende universiteit 

ontstaat niet van vandaag op morgen. Want de 

processen die zich afspelen in de driehoek 

kaderconcept, tender en praktijkervaring, stellen ons voortdurend voor 

nieuwe uitdagingen. Met BOB-energiedesign konden wij Campus GmbH een 

intelligente tool aanbieden die uitgebalanceerde oplossingen kan 

opleveren. Bij onze projecten draait het namelijk steeds om het vooruit 

helpen, met vakkennis en aanpassingsvermogen. Om projecten tot een 

succes te maken, zijn beide factoren voor ons een vanzelfsprekendheid." 

 
Dipl.-Ing. Hermann Dulle 

bestuurslid BOB efficiency design AG 

Wat telt: snel reageren 
De clusters in Aken blijven voortdurend in ontwikkeling. Het cluster Logistiek 

is bijvoorbeeld al opgeleverd. Andere bevinden zich in de tenderfase of zijn 

in voorbereiding. De doorlopende begeleiding van Campus GmbH vormt voor 

de BOB-energiedesigners een steeds grotere taak. De voorbereide 

werkzaamheden voor het kaderconcept worden namelijk steeds weer aan de 

realiteit getoetst. Strategieën moeten dus constant worden afgestemd op het 

verloop van het project.  

Als begeleiders en permanente adviseurs kunnen wij voor Campus GmbH 

doelgericht ingaan op nieuwe taakstellingen. Het nieuwste projectidee is 

daarbij energiemonitoring voor nieuwe gebouwen om fouten al in de eerste 

exploitatiefase te kunnen identificeren en verhelpen. Wij gaan ervan uit dat 

alleen door deze monitoring een energiebesparingspotentieel van 20-30% 

haalbaar is en de gebouwen zo toch nog in de buurt kunnen komen van hun 

oorspronkelijk beoogde toestand. Energiedesign is zo geen 'greenwashing' of 

een doel op zich, maar een manier om investerings- en energiekosten te 

besparen. De RWTH Aachen is richtinggevend voor alle universiteitslocaties 

die vergelijkbaar ambitieuze doelstellingen nastreven en de thema's ener- 

gieefficiëntie, hoogwaardige werkplekken en duurzaamheid transparant in 

de spotlight willen zetten. 

Cluster 
integratieve 
productietec

hniek 

Vertrouwen is goed... 


