Campusstrategie

Door Alexandra den Heijer

Huisvesting

Verdichten
als antwoord
BK city, TU Delft – intensief ruimtegebruik, veel ruimte voor ontmoeting en een nieuw leven voor een oud gebouw.

Onderbenutting
Wat als eerste opviel bij het bezoeken van zoveel websites
van Europese universiteiten, was dat de meeste zich op de
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homepage al profileren met foto’s van een levendige campus
of een bruisende studentenstad. De kwaliteit van de fysieke
omgeving wordt dus gebruikt voor branding van de universiteiten. De realiteit kan daar wel sterk van afwijken. Enkele
feiten: meer dan de helft van de Europese universiteitsgebouwen dateert uit de jaren 60/70, is sterk verouderd en is
gesitueerd op enige afstand van die bruisende binnenstad.
Deze erfenis is een van de grootste bedreigingen voor Europese universiteiten: niet alleen zijn de kosten en energielasten hoog, ook zijn studenten en medewerkers het minst
tevreden over deze gebouwen en locaties. Mede daarom
worden deze gebouwen steeds minder goed gebruikt.
Onderbenutting is sowieso de grootste bedreiging voor de
universiteit van de eenentwintigste eeuw. De digitalisering,
de plaatsonafhankelijkheid van vele activiteiten en de mobiliteit van de hedendaagse kenniswerker zorgen ervoor dat
studenten en medewerkers al steeds minder op de campus
hoeven zijn: het raadplegen van bronnen in de bibliotheek,
het contact met elkaar, het schrijven van artikelen en het
voorbereiden, geven of volgen van colleges: het kan allemaal
ook thuis of buiten de campus. En dat is te merken aan de
bezetting en benutting van collegezalen, laboratoria en kantoorruimte. Dit probleem wordt nog wel eens gemaskeerd
door ruimteroosters die volgeboekt zijn, omdat er doorgaans
geen sanctie is voor het niet gebruiken van geboekte ruimten en omdat er niet omgeboekt wordt, als de groep gebruikers veel kleiner blijkt te zijn dan de geboekte ruimte. Er zijn

management

pagina 23

N

a het afronden van het promotieonderzoek
Managing the university campus en de wereldwijde
verspreiding van het gelijknamige boek (Den Heijer
2011), werd duidelijk dat veel universiteiten worstelen met
het formuleren van effectieve campusstrategieën. Temeer
omdat studenten en kenniswerkers de kwaliteit van hun
(toekomstige) werk- en woonomgeving steeds meer als
selectiecriterium gebruiken, naast de academische reputatie
van de universiteit1. De complexiteit van de besluitvorming
- rekening houdend met duurzaamheid, financiele kaders,
snel veranderende gebruikseisen en organisatiedoelen
– maakt het vinden van de juiste strategie voor zowel de
academische werkplek als de positie van de campus in de
stad niet eenvoudiger.
Ons campusonderzoeksteam aan de TU Delft2 constateerde
dat universiteiten behoefte hebben aan best practices, van
managementtools tot succesvolle concepten, onderbouwd
met data en rijkelijk geillustreerd met beelden. Vanaf 2013
besloten we ons te concentreren op de Europese campus
– we verzamelden gegevens over meer dan 800 universiteiten – en deelden de lessen in het boek The European campus
– heritage and challenges (Den Heijer & Tzovlas 2014). Wat zijn
de belangrijkste bevindingen?
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Overal in Europa heroverwegen universiteiten hun campusstrategie. Verouderde gebouwen, dure
monumenten, slecht gebruikte voorzieningen en hoog energieverbruik zijn gemeenschappelijke
redenen. Sommige universiteiten kiezen ervoor om buiten de stad een nieuwe campus te realiseren. Maar dat is niet altijd een goed idee. Verdichten levert veel meer op.
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King’s College London – studeren in hartje London, in academisch erfgoed.

allang technologische middelen om het vinden van de juiste
ruimte voor de juist activiteit met GPS tracking, (bewegings)
sensoren en apps te vergemakkelijken, maar dat vraagt een
cultuurverandering op de campus – een cultuurverandering
in het ruimtegebruik.

Verdichten

HO
pagina 24

februari 2015

management

Ondanks alle flexibiliseringstrends – in tijd, plaats en activiteit – is de cultuur in ruimtegebruik nog altijd territoriaal:
de sterke behoefte aan een eigen werkplek, liefst met eigen
vergadertafel, exclusieve afdelingsvergaderzalen en faculteitsrestaurants zijn daarvan voorbeelden. Universiteiten
kunnen daarvoor bewust kiezen, maar dienen zich dan ook
bewust te zijn van de hoge lasten daarvan. En die beperken
zich niet tot de hoge huisvestingskosten; die omvatten ook
de energielasten en schoonmaaklasten. Kortom, middelen
die ook (direct) in de primaire processen kunnen worden
geïnvesteerd.
Maar hoge kosten per m2 hoeven geen probleem te zijn als
ook de opbrengsten per m2 hoog zijn: als de productiviteit
per m2 ook hoog is. De eerder geschetste onderbenutting van
ruimten doet vermoeden dat de meeste Europese universiteiten nog kunnen ‘verdichten’ op de campus: niet met meer
vierkante meters, maar met meer gebruikers per vierkante
meter.
Verdichten als campusstrategie is duurzamer en minder
duur, maar dient niet alleen het doel om schaarse middelen
efficienter te besteden. Het is ook een effectieve strategie
om de interactie tussen studenten en (academische) staf te
bevorderen. Meer sociale en intellectuele interactie draagt bij
aan het gevoel tot een community te behoren, aan het leren
van elkaar en aan (toevallige) interdisciplinaire ideeën – de
serendipiteit die een grote rol speelt bij innovatie – mits de
paden van studenten en wetenschappers met verschillende
achtergronden elkaar vaak genoeg kruisen3. Onderwijs en
onderzoek zijn dus ook gebaat bij verdichting.

ruimte naar publieke ruimte. Deze strategie is alleen effectief – en geaccepteerd door de gebruikers – als die er ook iets
voor terugkrijgen: kwaliteit per m2. Die kwaliteit kan zich
uiten in meer luxe, beter meubilair, meer bijdragend aan
het imago van de gebruikers, meer kleur en differentiatie
in typen ruimten of een betere locatie. Vanzelfsprekend is
dit niet een verschuiving van 100 procent eigen territorium
naar 100 procent delen: ook een verschuiving van 10 tot
20 procent kan al veel opleveren. Juist de te delen ruimten
dienen een hoge ruimtelijke kwaliteit te hebben: delen moet
een positieve keuze zijn. Zoveel mogelijk gebruikers en
bezoekers moeten kunnen genieten van de ruimten met het
mooiste uitzicht of van de historische universiteitsgebouwen
in de binnenstad.
Juist Europese universiteiten hebben door hun rijke en lange
historie veel cultureel erfgoed in gebruik of bezit, vaak in
historische binnensteden. Vele campusmanagers vergelijken
de kosten van deze monumenten met de kosten van gloednieuwe gebouwen aan de rand van de stad en concluderen
dat ze beter kunnen verhuizen. Niet alleen onderschatten
zij daarbij de historische, emotionele en strategische waarde
van dit erfgoed4 – bij de werving van nieuwe studenten en
de binding van alumni – maar ook de mogelijkheden voor
een financieel haalbare business case. De intensivering van
gebruik, voor meer publieke functies, gedeeld door zoveel
mogelijk gebruikersgroepen, zal de opbrengsten per m2 verhogen en de relatief hoge kosten per m2 van monumenten
kunnen dekken.

Stress test
De vergelijking van Europese landen – we verzamelden data
over alle 28 EU lidstaten – laat wel zien dat er grote verschillen zijn, zowel in ruimtegebruik per student als in leeftijdsopbouw van de voorraad. Diverse landen hebben investeringsprogramma’s voor de campus, al of niet met subsidies
uit Europese structuurfondsen. In relatief nieuwe EU lidstaten worden nieuwe campussen gerealiseerd, naar het model
van the greenfield campus5. In landen als Tsjechië en Spanje –
die een aantal jaren geleden al Europese steun kregen – zijn
binnenstadsposities vaak al verruild voor state-of-the-art
voorzieningen aan de rand van de stad. Vanzelfsprekend
moeten sterk groeiende universiteiten hun uitbreiding vaak
zoeken in nieuwbouw, maar transformatie van oude gebouwen wordt te weinig overwogen. Dat concluderen niet alleen
wij als onderzoekers, maar ook veel campusmanagers zelf.
Zij vragen om meer ondersteuning bij campusbeslissingen:
afwegingskaders, benchmarks en best practices. Maar ze
willen ook leren van de fouten van universiteiten in andere
landen en geen concepten kopieren uit onvergelijkbare contexten. Bij het aankaarten van dit probleem in Brussel heeft
de Europese Commissie ons gesuggereerd om een campus
stress test te ontwikkelen, als diagnose-instrument en om
universiteiten te helpen met hun campusstrategieën. Promovendus George Tzovlas6 zal zich hier komende jaren op
richten – samen schreven wij het boek The European campus
als eerste stap.

Ruimtelijke kwaliteit

Stedelijke functie

Bij de strategie van verdichten hoort ook de verschuiving
van eigen territorium naar ruimte om te delen: van private

Europese universiteiten die reeds een campus buiten de
stad hebben, kunnen deze verdichten (en verlevendigen)
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en in voorlichtingsmateriaal, waarop de levendige campus of
bruisende studentenstad te vinden is. Bewust of onbewust
hebben veel Europese universiteiten de verdichtingsstrategie
allang omarmd.
Alexandra den Heijer is universitair hoofddocent aan de Faculteit
Bouwkunde van de TU Delft. Haar specialisme is (het managen
van) universiteitsgebouwen en –campussen. In 2011 is zij op dit
onderwerp gepromoveerd. Haar bevindingen, publicaties en buitenlandse lezingen deelt zij via haar blog: www.managingtheuniversitycampus.nl
Noten
1	Onderzoek van Study Portals in 2012 (www.studyportals.eu) liet
zien dat studenten die in Europa willen studeren, de academische reputatie het belangrijkste selectiecriterium vinden (25%),
maar stad, cultuur en land (24%) bijna net zo belangrijk.
2	Faculteit Bouwkunde, afdeling Real Estate & Housing – zie www.
managingtheuniversitycampus.nl (CAMPUS RESEARCH TEAM)
3	Ook campusdesigners gebruiken dit als geruime tijd als een
belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de publieke ruimte
(Kenney et al. 2005).
4	Over het belang van erfgoed op de campus wordt ook geschreven door Richard Dober, een van de invloedrijkste Amerikaanse
campusonderzoekers (Dober 2005)
5	Een geisoleerde campus, buiten de stad (Hoeger & Christiaanse
2007)
6	Tzovlas is co-auteur van het boek “The European campus – heritage and challenges”; hij heeft de Griekse nationaliteit. Voor zijn
Master thesis vergelijk hij de campussen van Griekse universiteiten met de Nederlandse. Sindsdien ondersteunt hij als onderzoe-
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door meer wonen en andere voorzieningen toe te voegen.
Risico is wel dat de campus sterk gaat concurreren met de
stad. Universiteiten die te maken krijgen met stabiliserende
of dalende studentenaantallen moeten niet schromen om
disfunctionele gebouwen te verlaten of slopen. Universiteiten met binnenstadsposities kunnen leunen op de dichtheid
en het voorzieningenniveau van de stad; ook bespaart dit
geld en brengt minder extra verantwoordelijkheden met zich
mee, voor het exploiteren van bijvoorbeeld horeca of cultuurvoorzieningen. Universiteiten met posities in Europese
binnensteden worstelen vaak als zij te maken hebben met
sterke groei: verhuizen we met alle faculteiten uit de stad,
of houden we nog enkele monumenten in de portefeuille
voor enkele faculteiten? De strategie om monumenten te
herbestemmen voor algemene universiteitsfuncties kan dit
probleem oplossen – een studiecentrum of bibliotheek met
ruimere openingstijden (steeds vaker gebruikt als studieplek
voor examens) of een conferentiecentrum, ook voor ceremoniele bijeenkomsten. Ook de stad met haar stedelijke functies heeft baat bij de aanwezigheid van de universiteit, zowel
in economische potentie als in sociaal-cultureel opzicht.
Kenniswerkers trekken bedrijvigheid aan, bevorderen
innovatie via start-ups en zorgen voor draagvlak voor vele
stedelijke voorzieningen (horeca, retail & leisure). Steden zijn
voor hun levendigheid ook afhankelijk van de universiteitspopulatie en de vele bezoekers van universiteiten. Ook voor
veel Europese universiteitssteden is verdichten als ontwikkelingsstrategie een goede keuze.
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Verdichten als strategie voor de Europese campus draait om
intensiever gebruik van bestaande ruimte: niet noodzakelijk door meer m2 te bouwen, maar door meer gebruikers
per m2 te faciliteren. Verdichten is niet alleen efficiënter –
duurzamer en minder duur – het is ook effectiever voor het
onderwijs en onderzoek van de universiteit van de toekomst,
die flexibiliseert in tijd, plaats en activiteit en tegelijkertijd
talent wil aantrekken met een aantrekkelijke woon- en werkomgeving in een bruisende stad. Dat de meeste Europese
universiteiten zich dat al realiseren is te zien op de websites
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