
Smart Campus



Agenda:

Korte introductie

Doel Smart Campus TU Delft

De aanpak 

En de geleerde lessen



47 jaar

Geruime tijd actief in het IT-vak

Laatste 4 jaar gespecialiseerd in onafhankelijk Smart Building / Campus advies
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Feiten:

Omvang Campus – 161 hectare

Vastgoed Campus – 610.000 m2

Aantal gebouwen – 62 

Campus herbergt dagelijks – 27.000 mensen
21.000 studenten, 
4.500 wetenschappers & 
2.000 ondersteunende diensten



Een vicieuze cirkel binnen 
educatie

Verbeteren van de 
student ervaring en 

betrokkenheid

Het bevorderen 
van instellingen 

en systemen van 
wereldklasse

Het aantrekken en 
behouden van talent

In staat zijn om te
concurreren en te

onderscheiden

Het 
optimaliseren 

van de 
infrastructuur en 

innovatie





State-of-the-Art

•Nieuwbouw

•Renovatie / 
herontwikkeling

Living Campus

•Ontmoeting 
stimuleren

•Veiligheid

Groei en 
vernieuwing

•Campus groeit 
mee

•Gebouwen 
flexibel

Mobiliteit

•Campusring 
rondweg auto’s

•Parkeren

Duurzaamheid

•Circulair 

•Energie 
(alternatieve, 
besparen, 
efficiëntie)

•Milieu



Everything will be Connected



Agenda:

Korte introductie

Doel Smart Campus TU Delft

De aanpak

En de geleerde lessen



Beleid

Informatie PoC’s

Bepalen Transitiepad



Aanpak

Quick Wins / PoC’s

Mogelijke projecten:

• Zorg voor een laag 

implementatierisico

• Biedt een oplossing 

voor actuele 

problemen

Gebruik strategisch 

leiderschap en zorg voor 

toegevoegde waarde

Creëer een Eco-system

Definieer een Roadmap

Definieer een visie 

voor een Slim Gebouw 

met een holistiche 

aanpak

Definieer een thema
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Ventilation

IP Convergentie is de basis

Experiences

PBX

2005 Late 2000s 2010 20151995

Data
Network

IP Telephony Building Management 
Systems Using 

Low-Voltage PoE

IP Cameras IP Building
Systems on 

low-voltage PoE

OpEx

Coax

BACnet

Lighting
Cloud Management

and Analytics

Sensing



Smart

HVAC

Smart

Lighting
……

IP Convergence of 

Building Infrastructure Smart Services with Analytics Digital Workplace

Belangrijke aanpak Smart Building / Campus

Phase 3

Phase 1

Phase 2

IP

Building 

systems

IT System Workspace 

Zone

……
Smart

Space

Smart

Meeting

IoT – enabled Smart 

Control and Applications

Zorg dat ICT & Gebouwgebonden automatisering
gebruik maken van 1 IP-infrastructuur (dezelfde
bekabeling, switches, netwerk, servers)

Ga slim om met de data en informatie die 
vrijkomt uit de geconvergeerde infrastructuur

Bouw nieuwe diensten en toepassingen op deze
infrastructuur. Sluit / beperk op zichzelf staande
diensten zoveel mogelijk uit. 

Maak gebruik van 
een data-model & 
informatieanalisten. 



Thema Visie Commitment Executie



Samenvatting

Fundament

• Bouw een 1 IP infrastructuur

• Combineer gebouwgebonden en ICT op deze infrastructuur

• Hanteer zoveel mogelijk flexibiliteit, bijvoorbeeld draadloos boven vaste bekabeling te kiezen of 
een bekabelingsgrid

• Kijk ook naar alternatieve oplossing o.h.g.v. de stroomvoorziening

Analytics

• Creeer een dataplatform waar alle data wordt verzameld

• Of zorg voor (API) connecties richting een extern dataplatform

• Verzorg informatie-dashboards met toegevoegde KPI-waarden

• Denk na over een data-strategie en de informatiebehoefte

Functionaliteit

• Kijk kritisch hoe de aangeboden functionaliteit / oplossing omgaat met de data (wie is eigenaar)

• Definieer een programma voor nieuwbouw & renovatie waarbij Vastgoed & ICT samen in 
optrekken. Focus niet alleen op de functionele mogelijkheden

• Wees bewust dat de gebouwgebonden automatisering nog een aantal stappen moet maken 
richting Smart-oplossingen

• Enjoy and be creative…Limitation is a creation of the Mind (Albert Einstein)




