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Doelstelling

Het programma Duurzame Bedrijfsvoering heeft als doel de bedrijfsvoering van de 

HU te verduurzamen in nauwe samenwerking met Onderwijs en Onderzoek èn de 

overige diensten.

Er is één hoofddoelstelling voor het programma Duurzame Bedrijfsvoering, 

namelijk de duurzaamheidsdoelstelling zoals in ‘HU in 2020’ verwoord: “Reductie 

van CO2-uitstoot van de HU met 20% in 2020 ten opzichte van 2014.” 

Daarnaast is het een belangrijke doelstelling dat duurzaamheid deel uitmaakt van 

het professionele handelen van studenten en medewerkers, zowel in sociaal, als 

ecologisch als economisch opzicht.

Achtergrond CO2 footprint

Reikwijdte en afbakening

In 2016 is met Sustainalize de scope van de footprint bepaald. Hierin is vastgelegd 

dat de footprint alleen voor HU medewerkers wordt berekend. HU studenten 

vallen dus buiten de scope.

Binnen de afbakening vallen de onderwerpen energie (elektriciteit, gas, warmte en 

koelvloeistoffen), mobiliteit (woon-werkverkeer, vliegreizen en zakelijk verkeer) en 

afval. Emissies door verbouwingen en catering vallen bijvoorbeeld buiten deze 

footprint.



Dataverzameling en –kwaliteit

Sustainalize heeft de data binnen de organisatie van de HU verzameld. In het 

geval van afval, vliegreizen, woon-werkverkeer heeft Sustainalize directe 

brondocumenten ontvangen. Voor de overige data is gebruik gemaakt van 

aangeleverde informatie van leveranciers. 

In dit rapport wordt per onderdeel ingegaan op de meest materiële 

herberekeningen en methodologische wijzigingen. Voor de gebruikte aannames 

verwijzen we naar het CO2 dashboard.

Achtergrond CO2 footprint

Herberekening CO2 footprint 2017

Bij het opstellen van de footprint is ook de datakwaliteit van vorig jaar (2017) 

verbeterd. De vorig jaar gecommuniceerde CO2 footprint over 2017 is met 

terugwerkende kracht aangepast en komt 0,4% lager uit (6.659 i.p.v. 6.687 ton). Dit 

komt hoofdzakelijk door retrospectief veranderde gegevens voor aardgasverbruik 

in Padualaan 99 en warmteverbruik in Daltonlaan 300 en een nieuwe 

berekeningsmethode voor het zakelijk verkeer van privéauto's.



Energie



CO2 uitstoot 2018 - Energie

Energie vertegenwoordigt 23% van de totale uitstoot van de HU. De totale 
emissies door het gebruik van gas, elektriciteit, warmte en koelvloeistoffen 
komen in 2018 neer op 1.151 ton CO2, een reductie van 17% t.o.v. 2017.

- Elektriciteitsverbruik is sinds 2017 met 1% toegenomen maar sinds 2014 
18% gedaald. Omdat elektriciteit volledig groen wordt ingekocht is de uitstoot 
0 CO2. Daarom is elektriciteit niet zichtbaar in de diagram rechts.  

- De uitstoot door ingekochte warmte is met 73% het grootst, al daalde dit van 
de energiebronnen dit jaar het sterkst met 19% tot 838 ton CO2. Grotendeels 
is dit te wijten aan het afstoten van de locaties Daltonlaan 300/400 en 
Oudenoord 330/340/370.

- De emissie door verbruik van Aardgas daalde dit jaar met 3,3%. Om volledig 
‘van het gas af’ te zijn moet de HU de inkoop van 129.641 m³ aardgas zien te 
vermijden.

- De uitstoot door verbruik van koelvloeistoffen is het afgelopen jaar 
verminderd met 25% van 107 naar 81 ton CO2.
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Mobiliteit



CO2 uitstoot 2018 - Mobiliteit

Mobiliteit is al sinds 2014 het grootste onderdeel van de footprint en wordt in 

verhouding zelfs groter. Met een totale uitstoot van 3.806 ton CO2 vertegenwoordigt 

het 75% van de totale uitstoot in 2018. De resultaten per mobiliteitsonderdeel:

- De uitstoot van woon-werkverkeer (auto) nam sterk af met 31 procent van 4.386 

naar 3.044 ton. De daling wordt hoofdzakelijk verklaard door een veranderende 

berekeningsmethodieken, voortkomend uit steeds beter inzicht in de werkelijke 

situatie. Tot en met 2016 werd gerekend met extrapolaties en schattingen. In 2017 is, 

bij gebrek aan data over het hele jaar, het maximum aantal parkeerders op één dag 

geëxtrapoleerd naar het hele jaar. Sinds 2018 is er actuele data beschikbaar via het 

parkeerregistratiesysteem. Bij dit totaalaantal actuele parkeerders is 17% opgeteld 

voor parkeerders die aangaven Elders (16%) of op de Openbare weg (1%) te 

parkeren (bron: DTV mobiliteitsonderzoek 2017). 

- De uitstoot door woon-werkverkeer (OV) daalde met 2,3%. Het aantal gereden 

OV-kilometers daalde omdat het aantal medewerkers gekrompen is.

- De emissies door zakelijke vliegreizen daalden sinds 2017 met 46%. Dit omvat 

echter alleen vluchten geboekt via het centrale boekingsbureau. Decentrale 

boekingen (naar schatting ca. 10% van totale boekingen) zijn niet in de berekening 

meegenomen. De uitstoot door centraal geboekte vliegreizen wordt sinds 2016 

volledig gecompenseerd, waardoor de uitstoot alsnog op 0 uitkomt. 

- Het aantal gedeclareerde kilometers zakelijk verkeer door medewerkers is in het 

afgelopen jaar met 3,9% gedaald tot 479 ton CO2. Sinds dit jaar wordt hier een 

nieuwe berekeningsmethode gebruikt, waardoor de gegevens uit 2017 retrospectief 

zijn aangepast.
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CO2 uitstoot 2018 - Afval

Afval vertegenwoordigt met 2% van de totale uitstoot slechts een klein aandeel. 
Toch zal dit op termijn (2030) wel naar een absoluut nulpunt moeten. Om dit te 
bereiken moet er meer afval gerecycled worden. 

Recycletarget: De doelstelling voor 2020 is dat 80% van het afval gerecycled 
wordt. Over 2018 is 80% van het afval verbrand als restafval en wordt er 20% 
gescheiden aangeleverd en gerecycled. 

CO2 impact: De totale CO2 uitstoot door afval is met 14% gestegen (van 105 naar 
120 ton). In vergelijking met het basisjaar 2014 is de daling nog steeds ruim 18%.

- Restafval vertegenwoordigt 80% van al het door HU aangeboden afval. In de 
laatste jaren konden we een geleidelijke daling van de restafval zien, maar in 
2018 namen de emissies toe met 25% tot 96 ton, wat een sinds 2014 het 
hoogste is.

- De hoeveelheid aangeboden Papier-, karton- en archiefafval met 24% in 
2018 verminderd. 

- In vergelijking met vorig jaar wordt er 138% meer plastic afval ingezameld 
(van 14 naar 33 ton). Het hogere aandeel kan deels worden verklaard door het 
aanbieden van gescheiden afvalbakken. De hoeveelheid algemeen afval nam 
echter tegelijkertijd scherp toe.

- De hoeveelheid GFT en glas zijn nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2017. 

- Buiten scope van de CO2 footprint vallen het bouw-/sloop- en ziekenhuisafval. 
In 2018 vertegenwoordigden deze afvalstromen 18% van het gewicht van het 
totale afval. Bouw- en sloopafval is uitgesloten omdat deze sterke jaarlijkse 
fluctuaties (zoals renovaties) kent, waardoor de jaarlijkse vergelijking 
ondermijnd kan worden. 
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CO2 uitstoot 2018

De totale uitstoot van de HU in 2018 is 5.076 ton CO2, een daling van 23,8% ten 

opzichte van 2017 (6.659 ton CO2). Ondanks de aanzienlijke afname liggen er de 

komende jaren nog enorme uitdagingen op het gebied van mobiliteit, warmte en 

afval. Het laaghangende fruit is nu geplukt. Het is van belang om nu de doelen voor 

2026 te formuleren en hier concrete acties en mandaten aan te koppelen.

Mobiliteit

Mobiliteit is al jaren de grootste uitstoter. Met 3.806 ton is het verantwoordelijk voor 

75% van de totale CO2 footprint. Een detailniveau lager is te zien dat het onderdeel 

woon-werkverkeer (auto) van medewerkers goed is voor 3.044 ton CO2 uitstoot, net 

zoveel als 60% van de totale footprint en 80% van de mobiliteitsemissies. Hiermee is 

woon-werkverkeer van medewerkers nog steeds dé hotspot om aan te pakken en de 

algehele footprint van de HU te verlagen.

Energie

Naast mobiliteit is energieverbruik het tweede relevante onderdeel van de footprint. 

Voor het eerst sinds jaren daalden de scope 1 emissies (gas en koelvloeistoffen) met 

10%. Omdat ook de emissies in verband met warmte daalden, namen de totale 

energie-emissies af. Ingekochte warmte is 73% van het energie aandeel, de rest is 

aardgas. Elektriciteit is groen en daardoor CO2-neutraal.

Afval

De emissies door afval stegen met bijna 14%. Het aandeel in de totale uitstoot van 

de HU in 2017 is gering, slechts 2%.



Doelstelling 2020

Doelstelling 2020 behaald

De CO2 uitstoot van de HU in 2020 is 20% lager dan in 2014. Dit betekent dat in 2020 de totale uitstoot onder de 6.608 

ton CO2 moet liggen. De grafiek hieronder laat de prestaties van 2014 tot 2018 zien ten opzichte van de 2020 

doelstelling (rode lijn). 

Ontwikkeling 2014-2018

In 2018 werd een reductie van de CO2-uitstoot van 38,5% gerealiseerd ten opzichte van 2014. Dit betekent dat de HU-

doelstelling van een reductie van 20% tegen 2020 al werd gehaald. De sterke daling kan voornamelijk worden verklaard 

door nieuwe berekeningsmethoden. Maar ook de compensatie van vluchten heeft significante impact, evenals de 

inkoop van groene elektriciteit, die ook van toepassing is op het woon-werkverkeer met de trein.
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CO2 uitstoot 2014-18 naar onderdeel
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Ontwikkeling van het warmteverbruik
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Ontwikkeling van het warmteverbruik  2014-18

De warmte van HU wordt overgenomen uit de warmtekrachtkoppeling (WKK) van de UU. De UU 
stookt gas om en realiseert elektriciteit en warmte. Restwarmte wordt doorverkocht aan de HU. 

- De meeste warmte wordt verbruikt door:

- Bolognalaan 99 (25%)

- Padualaan 101 (22%)

- Padualaan 97-99 (25%)

- Heidelberglaan 7 (15%)

Mogelijke actiepunten

- Onderzoek de mogelijkheid om over te stappen van warmteleverancier, of ga per gebouw na 
wat de haalbaarheid is naar alternatieve warmtebronnen, zoals warmtepompen en 
geothermie. 

- Zorg dat gebouwen beter geïsoleerd worden. Begin bij de gebouwen met het laagste 
energielabel en de hoogste verbruikscijfers.

- Onderzoek bij Facilitaire zaken de mogelijkheden naar efficiënter verwarmen. Afhankelijk van 
de functie van verwarming kun je kijken of verwarming ook kan tot minder hoge 
temperaturen (bijvoorbeeld bij het wassen). Of houd de temperaturen in ‘s nachts mild, zodat 
in ochtenden niet flink (en inefficiënt) moet worden bijgestookt. 



Ontwikkeling van het aardgasverbruik
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Ontwikkeling van het aardgasverbruik  2014-18

Waar je zou verwachten dat door de verduurzaming van het gebouwenportfolio van de HU, 

ook de aardgasverbruik zou afnemen. Er zijn echter geeen dalingseffecten merkbaar. Bij alle 

gebouwen die HU in de afgelopen jaren heeft afgestoten (Oudenoord 330/340/700, 

Nijenoord 1 en FC Donderstraat 65) was er echter geen gasmeter aanwezig.

Het gasverbruik van de HU in 2018 komt voort uit de volgende gebouwen:

- Koningsbergerstraat 9 (+-75% van totale gasverbruik)

- De Nieuwe Poort 21 (+-25% van totale gasverbruik)

- Verwaarloosbare hoeveelheden bij Heidelberglaan 7, Padualaan 97 en 99

Mogelijke actiepunten

- Ga per gebouw na waarom gas gebruikt wordt: voor verwarming of bijvoorbeeld om te 

koken, douchen. Onderzoek mogelijkheden voor alternatieve duurzamere verwarming 

en de mogelijkheid om efficiënter te stoken. Een voorbeeld is Bolognalaan 99, waar de 

gasleiding verwijderd is. 

- Onderzoek met Facilitaire zaken de mogelijkheid om gasverbruik ‘relatief’ te gaan 

meten, bijvoorbeeld met het koudegetal van het KNMI. Dit getal meet hoeveelheid 

koude dagen in een winter (1 nov – 31 mrt). Nu is de daadwerkelijke reductie niet 

realistisch zichtbaar, omdat dit zou kunnen komen door een milde winter.

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/koudegetal
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Aanbevelingen



Aanbevelingen ten aanzien van de datakwaliteit

• Het is onduidelijk hoeveel vluchten daadwerkelijk zijn 
gecompenseerd. Dit geldt in het bijzonder voor de decentraal 
geboekte vluchten waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn. Het 
verkrijgen van een overzicht daarvan is van cruciaal belang om zeker 
te weten dat alle emissies gecompenseerd worden.

• Ook is het aandeel van elektrische auto's onder werknemers 
onduidelijk. Het verkrijgen van gegevens daarover en het gebruik van 
elektrische auto’s op de lange termijn te stimuleren zou nuttig zijn.

• Het is niet inzichtelijk hoeveel mensen er hoe vaak thuiswerken. Door 
thuiswerken vermindert de emissies door woon-werkverkeer, welke 
het gros van de footprint vormen.

• De vele verbouwingen en verhuizingen hadden invloed op het 
overzicht van de gebruikte koelmiddelen. Een gerichte aanpak van 
het vullen van koelmiddelen en registratie daarvan kan de 
datakwaliteit verbeteren.



Aanbevelingen voor verduurzaming

• We adviseren HU om in het nieuwe mobiliteitsplan duurzame 
alternatieven voor auto’s (woon-werkverkeer) te stimuleren. Woon-
werkverkeer met de auto vertegenwoordigt 61% van de totale CO2

footprint. 

• Om in 2030 CO2-neutraal te zijn is er een oplossing voor duurzame 
warmte nodig. De oplossing moet mogelijk samen met andere USP 
partijen gevonden worden, aangezien HU nu restwarmte afneemt van 
de UU.

• Vanwege het feit dat het aangeboden restafval met 25% is gestegen, 
kan het effectief zijn om de dekking van recyclingfaciliteiten te 
vergroten en een bewustmakingscampagne te voeren om het doel 
van 2030 te halen. Het percentage afval dat niet gescheiden 
aangeleverd wordt, ontwikkelt zich tegenstrijdig met de doelstelling. 
Waar het doel is dat er in 2020 80% gerecycled wordt, is er in 2018 
slechts 20% gerecycled aangeboden. 


