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Samenvatting 
 
Hogeschool Utrecht heeft de ambitie om CO2-neutraal te worden voor 2030, daarom heeft TRAJECT een 
onderzoek uitgevoerd naar de energieprestatie van vijf gebouwen van de hogeschool. Dit betreffen 
Padualaan 97, 99 en 101, Heidelberglaan 7 en De Nieuwe Poort 21. De vastgestelde doelstelling is om in 
2030 Paris Proof te zijn. Dit betekent voor de gebouwen een energieverbruik van maximaal 70 kWh/m2∙j. 
Het huidige verbruik van de gebouwen is circa 2 keer zo hoog, de gebouwen zullen daarom circa 50% 
energie moeten besparen. 
 
De vijf gebouwen zijn op locatie geïnspecteerd en er zijn voor elk gebouw energiesimulaties uitgevoerd. 
Met het onderzoek en de simulaties zijn verschillende aandachtspunten geïdentificeerd, waarna scenario’s 
met maatregelen zijn opgesteld om de doelstelling te behalen. Deze maatregelen hebben betrekking op het 
gebruik, de technische installaties en bouwkundige schil. Zo zijn de gebouwen en gebouwdelen vaak 
onderbezet, dat leidt tot onnodig energieverbruik en bepaalde installatiesystemen zijn minder efficiënt dan 
mogelijk is.  
 
TRAJECT adviseert scenario 2B uit te voeren. Dit scenario houdt in dat de gebouwen of gebouwdelen vaker 
gesloten zijn, de gebouwen geschikt worden gemaakt voor lage temperatuur verwarming, de gebouwen op 
het Utrecht Science Park (USP) worden aangesloten op de nieuwe warmtekoudeopslag (WKO) en De 
Nieuwe Poort 21 gasloos wordt gemaakt. 
 
In combinatie met de aangeleverde MJOB en de intentie tot aansluiten op de nieuwe WKO van de USP is 
een strategie tot het uitvoeren van maatregelen opgesteld. In deze strategie zijn de indicatieve 
investeringskosten1 als volgt: 

 
Scenario 2B  

Investering Overlap MJOB 

Algemeen € 50.000 € 0 

Padualaan 97 € 5.190.000 € 1.124.000 

Padualaan 99 € 1.430.000 € 78.000 

Padualaan 101 € 2.770.000 € 112.000 

Heidelberglaan 07 € 4.510.000 € 148.000 

De Nieuwe Poort 21 € 3.280.000 € 816.000 

Totalen excl. BTW € 17.230.000 € 2.278.000 

Totalen minus MJOB € 15.000.000 

Totalen incl. BTW € 18.150.000 

 
De besparing voor de vijf gebouwen zal circa 10.000 GJ (52%), 2,1 miljoen kWh (37%) en 38.000 m3 gas 
(97%) zijn. De CO2-besparing vanaf 2023 t/m 2050 zal circa 95.000 ton zijn en met maar een beperkt deel 
CO2-compensatie van 7.500 ton. 
 
Wanneer naar alle gebouwen van Hogeschool Utrecht wordt gekeken, is het vastgoed met deze 
maatregelen bijna Paris Proof. Met name Bolognelaan 101 maakt nog een groot deel uit van het totale 
energieverbruik. 
 
TRAJECT beveelt aan om aanvullend onderzoek uit te voeren: naar de kwaliteit van de thermische schil van 
Padualaan 99, een vervolgonderzoek naar de implementatie van de gebruikersmaatregelen en een 
energetisch onderzoek met bijbehorende verbetermaatregelen voor Bolognelaan 101. 

  

 
1 Inclusief BTW, uitgaande van prijspeil 2023, 20% staartkosten, 10% onvoorzien en 10% bijkomende kosten, minus al begrootte investeringen in de MJOB 

die komen te vervallen. De prijzen zijn niet geïndexeerd 
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1. Inleiding 

Hogeschool Utrecht (HU) heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Deze ambitie gaat over een 
groot deel van de bedrijfsvoering waaronder: transport, materiaalgebruik, voeding, energieverbruik, afval, 
koudemiddelen en het vastgoed.  
 
Een aanzienlijk deel van de huidige CO2-uitstoot zit in het energieverbruik van het vastgoed. Deze 
rapportage gaat in op de mogelijkheden voor de verduurzaming van de gebouwen van HU. De volgende vijf 
gebouwen zijn uitvoerig geïnspecteerd op technisch en energetisch niveau: 

▪ PL97: Padualaan 97 (inspectie in 2021)  Circa 16.800 m2 
▪ PL99: Padualaan 99     Circa 15.500 m2 
▪ PL101: Padualaan 101    Circa 21.000 m2 
▪ HL07: Heidelberglaan 7    Circa 18.700 m2 
▪ DNP21: De Nieuwe Poort 21 (Amersfoort)  Circa 16.800 m2 

De overige drie gebouwen zijn geen onderdeel van dit onderzoek en hier zijn ook geen berekeningen en 
inspecties voor uitgevoerd ten behoeve van deze rapportage: 

▪ HL15: Heidelberglaan 15 (voldoet al aan de doelstelling) Circa 22.900 m2 
▪ BL101: Bolognelaan 101     Circa 16.400 m2 
▪ KBS09: Koningsbergerstraat 9 (wordt al gerenoveerd)  Circa   7.900 m2 

 

1.1 Werkwijze 

Voor elk gebouw is het volgende proces doorlopen (zie ook figuur 1.1): 
1. Allereerst zijn de aangeleverde documenten tijdens een desk research doorgenomen en is voor elk 

gebouw op locatie een inspectie uitgevoerd. Hiermee zijn de stukken gevalideerd en zijn enkele 
aanvullende aandachtspunten aan het licht gekomen. De aandachtspunten worden omschreven in 
hoofdstuk 3.2 

2. Na de inspecties zijn energiesimulatiemodellen opgesteld. Deze simuleren het energieverbruik van de 
gebouwen. Om dit accuraat te maken, zijn de modellen gekalibreerd door middel van het corrigeren 
naar het werkelijke gebruik, de werkelijke bezetting en het historische weerpatroon van de geleverde 
data2. Het energieverbruik is gesimuleerd aan de hand van een ‘normaal energiejaar’ conform 
NEN5060.  

3. De resultaten van de simulatie van de huidige situatie geven een breder beeld van het ‘gedrag’ van 
een gebouw door het jaar heen en waar de grote energieposten zitten. Daarnaast is het model ook 
gebruikt om de opgestelde vermogens van de installaties te valideren en om hoeveelheden voor de 
kostenindicatie te bepalen. 

4. Met de conclusies uit stap 3, zijn enkele maatregelscenario’s opgezet. Deze zijn vervolgens 
doorgerekend in het model, beoordeeld en aangepast om te komen tot het beoogde doel. De 
resultaten van de scenario’s worden in hoofdstuk 4.2 behandeld.  

5. Als laatste zijn de maatregelen geharmoniseerd met de meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) en is 
er een tijdlijn van de maatregelen en besparingen opgesteld. 

 

 
2 Voor de simulatiemodellen zijn soms aannames noodzakelijk geweest door gebrek aan (betrouwbare) informatie of de complexiteit van het model. Een 

voorbeeld hiervan is de bezettingscijfers, door de Coronapandemie wijken de cijfers waarschijnlijk af van de normaalsituatie. Door te kalibreren wordt de 

impact van de aannames op de resultaten beperkt. 
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Figuur 1.1 Grafische weergave van het onderzoekproces 
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2. Doelstelling 

De doelstelling van de Hogeschool Utrecht is om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Om dit op een 
kosteneffectieve manier te doen, is het niet nodig om de gebouwen energieneutraal te maken. In plaats 
daarvan is het voor de HU mogelijk om een niveau van energiezuinigheid te behalen, zodat de 
verduurzaming van het elektriciteitsnet de rest doet. Dit niveau is Paris Proof. 
 

2.1 Paris Proof 

Paris Proof is een niveau van energieprestatie voor gebouwen, ontwikkeld door de EU en voor Nederland 
door de Dutch Green Building Council (DGBC). Om in 2050 als Europa energieneutraal te zijn dient evenveel 
duurzame energie te worden opgewekt als te worden gebruikt. Omdat het niet realistisch is dat onze 
huidige energiebehoefte volledig duurzaam wordt opgewekt, zal de energiebehoefte van alle sectoren 
gereduceerd moeten worden. De doelstelling is 10.000 PJ per jaar (~2.780 miljard kWh). Dit is een 
realistische hoeveelheid rond 2050. (zie figuur 2.1 ter illustratie) Deze wordt op basis van inwoneraantal 
verdeeld over de landen en daarna na ratio verdeeld over de sectoren. Voor hogescholen komt dit neer op 
circa 70 kWh/m²·j. (zie figuur 2.2.) 
 

 
Figuur 2.1 Toekomstige Europese energieopwekking en -behoefte 

 

 
Figuur 2.2 Illustratie bepaling Paris Proof niveau. 

 
Bovenstaande betekent ook dat meer groene stroom inkopen dan 70kWh/m²·j resulteert in een landelijk 
tekort aan duurzaam opgewekte energie. In essentie ontneemt HU dan andere partijen het vermogen om 
voldoende duurzame energie in te kopen. Eventuele eigen opgewekte duurzame energie kan wel 100% 
worden toegekend aan HU. 
 
Met de doelstelling 70 kWh/m²·j kan met redelijke zekerheid worden aangenomen dat HU op termijn 
CO₂-neutraal wordt zonder persé energieneutraal te worden. Dit komt voor het vastgoed van HU neer op 
circa 9,5 miljoen kWh/jaar aan thermische, elektrische en chemische energie samen op de meter van de 
gebouwen. 
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3. Prestaties huidige situatie 

3.1 Huidige situatie 

Voor 5 gebouwen zijn computersimulatiemodellen opgesteld om het specifieke energieverbruik te 
berekenen. De simulatiemodellen zijn opgesteld in de software DesignBuilder. De opzet van de gebouwen, 
bouwkundige gegevens en technische installaties zijn op basis van (revisie) gegevens en de inspectie op 
locatie bepaald en vertaald naar het model.  
 
De output van het model is getoetst aan de werkelijk geregistreerde energieverbruiken, bezettingen en 
weersomstandigheden. Door aanpassingen van bijvoorbeeld de interne warmtelast, luchtdichtheid en 
aannames zijn de modellen afgestemd op de werkelijkheid. De resterende onnauwkeurigheid is door 
middel van afschatten3 exact gemaakt. De betrouwbaarheid van het model wordt uitgedrukt in een 
standaard deviatie ten opzichte van de werkelijkheid. Dit is voor de gebouwen minder dan ongeveer 10%4. 
Deze afwijking komt door vereenvoudigingen van het simulatiemodel. 10% is een redelijk goede 
betrouwbaarheid, waarop energiescenario’s berekend kunnen worden.  
 
 

  
Padualaan 97 Padualaan 99 

  
Padualaan 101 Heidelberglaan 7 

 

 

De Nieuwe Poort 21  
 
Figuur 3.1: Simulatiemodellen 5 gebouwen 

 

 
3 De relatieve vermeerdering of vermindering van het energieverbruik om de werkelijkheid exact te matchen. Bijvoorbeeld het gebouw verbruikt in de 

simulatie, na correcties, 1.000 kWh. In de werkelijkheid is dat 980 kWh. De resultaten worden in dat geval vermenigvuldigd met 98%.  

4 In paragraaf 3.2.2 wordt uitgelegd waarom deze nauwkeurigheid voor de warmte van PL99, niet behaald wordt. Het elektriciteitsverbruik ligt wel binnen 

de 10% standaarddeviatie 
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In figuur 3.2 is het huidige energieverbruik van de gebouwen weergegeven in kWh/m2·j. Dit laat zien dat de 
gebouwen in Utrecht circa 50% energie moeten besparen en De Nieuwe Poort 21 circa 25% om aan de 
Paris Proof norm van 70 kWh/m2·j te voldoen. In bijlage 2 wordt het energieverbruik per gebouw en per 
functie verder uitgesplitst. 

Figuur 3.2 Overzicht huidige energieprestatie gebouwen HU 

 

3.2 Technische aandachtspunten 

Na onderzoek van de gebouwen, zowel op locatie, de revisiestukken als door middel van de 
simulatiemodellen, zijn er diverse aandachtspunten. Deze worden hieronder omschreven. 
 

3.2.1 Padualaan 97 

Padualaan 97 is niet gerenoveerd, zoals de andere gebouwen van het onderzoek. Er zijn voor dit gebouw 
nog diverse aandachtspunten met betrekking tot de energieprestatie: 

Bouwkundig: 
▪ Zonwering ontbreekt aan de oostzijde van het gebouw. 
▪ De vliesgevel op de begane grond is van matige thermische isolatie. 
▪ Er is nog voor circa 30 m2 enkel glas aanwezig. 
Installatietechnisch: 
▪ Het gebouw is voorzien van een constant volume ventilatiesysteem (CAV). Dit betekent dat wanneer 

het gebouw in bedrijf is er maximaal wordt geventileerd (zie figuur 3.3 ter illustratie). 
▪ Het gebouw is voorzien van een tapwatercirculatienet, gevoed door stadswarmte. In een dergelijk 

systeem wordt continu warm water door het systeem rondgepompt, zodat altijd veel warm water 
beschikbaar is. Daarom is dit systeem is niet geschikt voor de lage warm tapwaterbehoefte in dit 
gebouw. 

▪ Het gebouw is nog voor een groot deel voorzien van oude verlichting, zoals TL. 
▪ De afgifte-installaties, zoals radiatoren, naverwarmers en verwarmingsbatterijen zijn ontworpen voor 

hoge temperatuurverwarming (HT-verwarming). 
▪ Het computerlokaal is voorzien van vloerverwarming (geschikt voor lage temperatuur), maar buiten 

bedrijf gesteld in verband met een conflict in de technische installaties. 
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Figuur 3.3 Illustratie Variabel en Constant volume systeem (respectievelijk VAV en CAV) 

 

3.2.2 Padualaan 99 

Er wordt in Padualaan 99 opmerkelijk veel warmte verbruikt. Dit ligt niet in lijn met de gesimuleerde 
waarden en met de andere gebouwen op de USP. Het werkelijke verbruik is circa 2.500 GJ meer dan 
verwacht. (Zie figuur 3.4.) Dit specifieke probleem wordt verder in deze rapportage het ‘warmtelek’ 
genoemd. 

 
Figuur 3.4 Warmtevraag gesimuleerd en werkelijk 

 
Voor het ‘warmtelek’ zijn diverse hypotheses opgesteld en beoordeeld: 

▪ Het simulatiemodel is foutief:  
Om dit te controleren zijn warmteverliesberekeningen los van de simulatie gemaakt. Uit deze 
berekeningen komt hetzelfde verschil met het werkelijke warmteverbruik naar boven. ontkracht 

▪ Er vindt energiedestructie (tegelijkertijd koelen en verwarmen) plaats: 
Voor deze situatie zou ook het werkelijke elektraverbruik hoger moeten zijn dan verwacht. Dit is niet 
het geval. ontkracht 

▪ De GJ-meter en/of afleverset is kapot: 
Hiervoor is opdracht gegeven aan Kuijpers om dit te controleren. Tijdens het schrijven van deze 
rapportage is de conclusie hiervan nog niet bekend.5 In onderzoek 

▪ De bibliotheek verbruikt veel energie: 
Er is een extreme situatie gesimuleerd waarbij de volledige bibliotheek (PL99 en PL101 samen) veel 
langer en vaker open is. Dit zorgde voor circa 300 GJ meer energieverbruik. niet plausibel 

▪ De entree staat regelmatig volledig open: 
Dit gebouw heeft een tochtsluis in plaats van een tourniquet. Het is daarom mogelijk dat er tocht 
ontstaat als beide schuifdeuren tegelijkertijd open staan. Ook dit is in een extreme situatie 

 
5 De uitkomst hiervan kan de conclusie mogelijk veranderen 
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gesimuleerd (totaal dagelijks 3 uur open). Dit zorgde voor circa 100 GJ meer energieverbruik. 
niet plausibel 

▪ Het aandeel distributieverlies van de WKK wordt voor HU verrekend op Padualaan 99: 
Dit zou er voor zorgen dat er een vertekend beeld ontstaat in het energieverbruik. Echter is deze 
manier van afrekenen niet heel gebruikelijk. Dit wordt onderschreven door HU. niet plausibel 

▪ De thermische schil is slechter dan verwacht / op tekening staat: 
PL99 en PL101 hebben in het verleden last gehad van daklekkages. Dit kan de isolatiewaarde van het 
dak sterk verslechteren. Daarnaast is het mogelijk dat het gebouw een slechtere luchtdichtheid heeft 
dan verwacht. Er zijn simulaties gemaakt om deze hypothese te controleren. Hieruit blijkt dat beide 
het hoge warmtegebruik laten zien, zie figuur 3.5. plausibel 

 

 
Figuur 3.5 Hypothetische resultaten simulatie met slechtere thermische schil PL99 

 
De bovenstaande hypotheses laten zien dat het meest waarschijnlijk scenario is dat de oorzaak van het 
hoge warmteverbruik in de kwaliteit van de thermische schil zit. TRAJECT beveelt aan een aanvullend 
onderzoek door deskundige te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de thermische schil (thermografisch 
onderzoek, blowerdoortest en/of destructief onderzoek). Het is ook mogelijk dat het probleem een 
combinatie van meerdere hypotheses is. 
 
De installaties van Padualaan 99 zijn rond 2018 gerenoveerd en vernieuwd. Er zijn nog enkele 
aandachtspunten met betrekking tot de energieprestatie: 
Installaties: 

▪ Het energielab produceert warmte, koude en hernieuwbare stroom voor lesdoeleinden dat wordt 
afgefakkeld (weggegooid). 

▪ De radiatoren zijn gedimensioneerd voor hoge temperatuurverwarming.  
▪ Er zijn nog circa 100 TL-lampen aanwezig. 

 

3.2.3 Padualaan 101 

Padualaan 101 is rond 2018 gerenoveerd. Ondanks dat, zijn er nog enkele aandachtspunten met betrekking 
tot het energieverbruik: 
Bouwkundig: 

▪ Gebouwvleugel C en de centrale hallen zijn in het verleden veranderd van half geklimatiseerde 
ruimten naar volledig geklimatiseerd. Echter zijn deze gebouwdelen zeer beperkt geïsoleerd en zijn 
daardoor verantwoordelijk voor veel warmteverlies (zie figuur 3.6). 

▪ Gebouwvleugel P heeft een matig geïsoleerde vliesgevel op het oosten (zie figuur 3.6). En deze is niet 
voorzien van zonwering. 

▪ De zonwering (screens) zijn deels inactief of afwezig. 
▪ Er is een open verbinding tussen de meeste vleugels. 
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Figuur 3.6 Jaarlijks warmtegebruik PL101 per vleugel. Links aandeel totaal | Rechts verbruik per m2 GBO 

 
Installatietechnisch: 

▪ De radiatoren zijn gedimensioneerd voor hoge temperatuurverwarming. 
▪ Er zijn nog enkele halogeen- en TL-lampen aanwezig. 

 

3.2.4 Heidelberglaan 7 

Heidelberglaan 7 is in 2015 gerenoveerd en omvat diverse laboratoria voor chemische en biologische 
studierichtingen. De volgende aandachtspunten met betrekking tot het energieverbruik zijn voor dit 
gebouw gevonden: 
Installatietechnisch: 

▪ De laboratoria zijn voorzien van nauwkeurige klimaatregeling en een hoge ventilatievoud. De  
warmteterugwinning (WTW) voor deze ventilatiesystemen is beperkt. Dit resulteert in relatief veel 
warmteverlies door ventilatie (zie figuur 3.7). 

▪ Een aantal lokalen zijn voorzien van een Comfoschool-systeem. Dit systeem kent geen WTW. 
▪ Het gebouw is voorzien van twee warm tapwater circulatieleidingen (drinkwater en bedrijfswater) 

gevoed door stadswarmte en zonnewarmte. In een dergelijk systeem wordt continu warm water door 
het systeem rondgepompt, zodat altijd veel warm water beschikbaar is, maar dit systeem verliest 
hierdoor veel warmte (zie figuur 3.8). 

▪ Het interne energieverbruik voor de gebruikersinstallatie is hoger dan bij de andere gebouwen door de 
speciale apparatuur, benodigd voor de laboratoria. Hier staan bijvoorbeeld luchtcompressie-machines 
en stikstofproductiemachines. Aanvullend onderzoek zal moeten uitwijzen hoe en of deze 
energiezuiniger uitgevoerd kunnen worden. 

▪ De radiatoren zijn ontworpen voor hoge temperatuurverwarming. 
 

 

 

Vleugel A
432 GJ

Vleugel B
829 GJ

Vleugel C
3.494 GJ

Vleugel H
725 GJ

Vleugel P
866 GJ

Vleugel K
712 GJ

Vleugel A
0,18 

GJ/m2
Vleugel B

0,19 
GJ/m2

Vleugel C
0,43 

GJ/m2
Vleugel H

0,22 GJ/m2

Vleugel P
0,45 

GJ/m2

Vleugel K
0,24 GJ/m2

LBK Lab
26%

LBK Zuid
4%

LBK Noord
4%

LBK Nieuwbouw
8%

Comfo School
10%

Transmissie
25%

Infiltratie
8%

Warmwater
14%



 

221216 MvB 01 5915 Rapport maatregelen HU Paris Proof Pagina 13 van 25 

Figuur 3.7 Verdeling warmteverlies HL07. Groen ventilatie, blauw thermische schil, rood tapwater 

 

 
Figuur 3.8 Energiestroom HL07 van de tapwatercirculatienetten o.b.v. subbemetering en de simulaties 

 

3.2.5 De Nieuwe Poort 21 

De volgende aandachtspunten met betrekking het energieverbruik zijn voor De Nieuwe Poort 21 gevonden: 
Installatietechnisch: 

▪ Het gebouw is voorzien van een WKO-systeem met een aanvullende cv-ketel. Echter door het 
temperatuurregime staat de cv-ketel in bijstook-modus in plaats van als back-up (secundair systeem). 
Dit betekent dat de cv-ketel altijd aan staat wanneer er warmtevraag is en daarmee dus veel meer 
aardgas verbruikt dan een secundair systeem (zie figuur 3.9). 

▪ De bijstookmodus zorgt indirect voor een onbalans in de WKO. 
▪ Toe- en afvoer luchtkanalen op het dak zijn ongeïsoleerd en verkeren in matige tot slechte technische 

staat. 
▪ Het gebouw is voorzien van vloerverwarming (lage temperatuur), echter het distributiesysteem en 

enkele naverwarmers zijn ontworpen voor hoge temperatuur. 
 

 

 
Figuur 3.9 Illustratie verschil tussen bijstook en secundair systeem. Stippellijn betreft maximaal vermogen warmtepomp 
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4. Maatregelen 

Op basis van de inspecties en bevindingen uit de simulaties zijn maatregelen opgesteld. Deze zijn onder te 
verdelen in maatregelen met betrekking tot het gebruik en bouwkundige/installatietechnische 
maatregelen. In de onderstaande paragrafen wordt dit nader toegelicht. 

4.1 Gebruiksmaatregelen 

De gebouwen op de USP zijn een groot deel van het jaar volledig open. Uit onderzoek van de 
bezettingstellers van de gebouwen komt naar voren dat, met uitzondering van september, de gebouwen 
maximaal circa 60% bezet zijn tijdens weekdagen. Op zaterdagen, avonden en vakanties is deze bezetting 
nog veel lager.  
 
De bezetting is door middel van informatieschema’s (zie figuur 4.1 ter illustratie) inzichtelijk gemaakt voor 
de gebouwen op de USP in Utrecht (PL97, PL99, PL101 en HL07). De schema’s laten de bezetting zien 
(donkere kleur), de beschikbare ruimten (lichte kleur), de mogelijke vleugels op basis van installatie 
technische en bouwkundige mogelijkheden (vakjes) en verbindingen tussen de vleugels (lijntjes). 
 
De bezettingsanalyse is opgezet voor diverse momenten in het jaar en diverse typen gebruikers en ruimten. 
(zie bijlage 1 voor alle situaties en de details) 

 
Figuur 4.1 Voorbeeld bezettingsanalyse schema: Normale weekdagen 

 
Op basis van deze data en in overleg met HU wordt het volgende scenario voorgesteld: 

▪ Maandagen t/m donderdagen overdag: 

o Normale opening 

▪ Vrijdagen overdag: 

o Normale opening 
o Mogelijk om een vleugel in PL97 of PL99 te sluiten (niet doorberekend) 

▪ Zaterdagen: 

o Sluiten van enkele vleugels in PL99 en PL101 
o Sluiten PL97 en HL07 met uitzondering van entreegebied 

▪ Weekdagen ’s avonds: 

o Sluiten van enkele vleugels in PL99 en PL101 
o Sluiten PL97 en HL07 met uitzondering van entreegebied 

▪ Tentamenperiodes overdag: 

o Normale opening 
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▪ Onderwijsluwe periodes: voorjaar-, herfst- en meivakantie en overige snipperdagen: 

o Sluiten van PL97 
o Sluiten van enkele vleugels in PL99 en PL101 
o Sluiten PL97 en HL07 met uitzondering van entreegebied 
o Sluiten van HL07 

▪ Grote vakanties: zomer- en kerstvakantie: 

o Sluiten van PL97 
o Sluiten van PL99 m.u.v. entreegebied en de bibliotheek 
o Sluiten van PL101 m.u.v. entreegebied en vleugel A 
o Sluiten van HL07 

 

Het bovenstaande voorstel is in de simulaties doorberekend. Door het vaker sluiten van vleugels en 
gebouwen is er minder energie voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting nodig. Dit levert een 
energiebesparing van circa 20% op voor de vier beoordeelde gebouwen (De Paris Proof indicator van 137 
naar 109 kWh/m2∙j). Zie figuur 4.2 ter illustratie. 
 

 
 

Figuur 4.2 Indicatieve besparing implementatie voorstel bezettingsanalyse. SC00 is huidige situatie, SC01 is na implementatie 

 
In overleg met roostermakers en gebruikers moet het bovenstaande voorstel worden verfijnd om de 
planningsketen efficiënter te organiseren. Ook is het raadzaam om de Heidelberglaan 15 en 
Bolognelaan 101 hierin mee te nemen.  
 
Daarnaast kan ook gekeken worden naar De Nieuwe Poort 21. Ondanks dat deze niet op de USP zit, is het 
wellicht mogelijk om gebouwdelen soms te sluiten. 

4.2 Scenario’s met maatregelen 

De doorberekende scenario’s voor de vijf gebouwen zijn: 

▪ Scenario 1 Aanpassen bezetting (paragraaf 4.1) en quick wins. 
▪ Scenario 2 Technische maatregelen incl. scenario 1 (volgend uit paragraaf 3.3): 

o 2A: aansluiten op de USP gebieds-WKO met hoge temperatuur. 
o 2B: aansluiten op de USP gebieds-WKO met lage temperatuur. 
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In figuur 4.3 is een overzicht van de maatregelen per gebouw en per scenario weergegeven. De complete 
maatregelenlijsten en bijbehorende indicatie van de investeringskosten zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

 
Scenario 1 PL97 PL99 PL101 HL07 DNP21 

Gebruik 
Aangepaste bezetting X X X X n.t.b. 

Aanpassen GBS o.b.v. bezetting X X X X 
 

Bouwkundig 
Fysieke scheidingen vleugels X X X 

 
n.t.b. 

Onderzoek en verhelpen ‘warmtelek’  X    

Werktuigkundig 

Nachtverlaging ventilatie 
   

X 
 

Verbeteren setpoints verwarming 
  

X X 
 

Verbeteren setpoints koeling 
   

X X 

 
Scenario 2 PL97 PL99 PL101 HL07 DNP21 

Maatregelen van scenario 1 X X X X X 

Bouwkundig 

Vervangen enkel glas naar HR++ X     

Isoleren dak X   X  

Isoleren gevel X     

Verbeteren vliesgevel vleugel C   B   

Werktuigkundig 

Booster warmtepompen (HT) A A A   

Luwa-WP i.p.v. drycooler & cv-ketel     X 

CV&GKW-netwerk WKO-ready X X X X  

Aansluiten op U.U. WKO X X X B  

Aansluiten op SSH WKO X X X A  

LT-radiatoren en naverwarmers B B B B  

Verwijderen tapwater circulatienetwerken X   X  

Vervangen/verbeteren luchtbehandeling X   X X 

Elektrotechnisch 

Vervangen verlichting X X X  X 

(extra) PV-panelen X X X X X 

Verduurzamen liften X    X 

Figuur 4.3 Overzicht scenario’s voor de 5 gebouwen. De grijze vakjes zijn voor zowel scenario 2A als 2B van toepassing de gekleurde vakjes geven aan dat 

de maatregel alleen voor 2A of 2B van toepassing is. 
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4.2.1 Energieresultaten scenario’s 

In figuur 4.4 zijn de energieprestaties met betrekking tot de Paris Proof indicator weergegeven per scenario 
en per gebouw. Hier is de verbetering van de bezettingsanalyse te zien. Voor Padualaan 99 is uitgegaan dat 
het ‘warmtelek’, omschreven in 3.3.2 vanaf scenario 1, is verholpen. Scenario 2A en 2B behalen 
redelijkerwijs Paris Proof, echter is het elektrisch energieverbruik door het toepassen van 
boosterwarmtepompen significant hoger bij scenario 2A dan 2B. 
 

 
 

Figuur 4.4 Resultaten Paris Proof, scenario’s per gebouw in kWh/m2∙j 

 

4.2.2 Verwachte energiebesparing 

Met de scenario’s wordt een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard. In figuur 4.5 is dit per 
energiedrager en per scenario weergegeven. De percentages zijn de relatieve besparingen. 
 
De besparing is bepaald op basis van een door de simulatie bepaalde (gekalibreerde) energieverbruik in de 
toekomst. Hier zit een mate van onnauwkeurigheid in (zie hoofdstuk 3.1). Tevens is er geen rekening 
gehouden met mogelijke veranderingen van het gebruik op de langere termijn. Dit kan mogelijk een 
negatief effect hebben op de toekomstige besparingen. 
 

Jaarlijkse besparing Warmte Elektra Gas 

Huidige situatie 19.000 GJ  5.765.000kWh  39.000 m3  

Scenario 1 -6.200 GJ 33% -847.000kWh 15% 0 m3  

Scenario 2A -12.200 GJ 64% -1.103.000 kWh 19% -38.000 m3 97% 

Scenario 2B -10.000 GJ 52% -2.157.000 kWh 37% -38.000 m3 97% 

Figuur 4.5 Verwachte energiebesparingen o.b.v. energiesimulaties 
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5. Strategisch plan 

De vastgestelde doelstelling voor HU is CO2-neutraal in 2030. Het ligt dus voor de hand dat het grootste 
deel van de maatregelen voor de scenario’s voor 2030 is uitgevoerd. Daarnaast is de intentie om aan te 
sluiten op de aan te leggen collectieve warmtekoudeopslag (WKO) voor de USP in deze periode, zie figuren 
5.1 en 5.2. Hier is te zien dat Heidelberglaan 15 met de eigen WKO in fase 1 aansluit en de overige 
gebouwen van HU in fase 2. 
 

 
Figuur 5.1 Collectieve WKO fase 1 (2024-2025) 

 

 
Figuur 5.2 Collectieve WKO fase 2 (2026-2030)  

PL97 PL99 PL101 HL07 

BL101 

HL15 

PL97 PL99 PL101 HL07 

BL101 

HL15 
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5.1 Meerjarige onderhoudsbegroting 

Vanuit HU is een meerjarige onderhoudsbegroting (MJOB) aangeleverd. Hieronder wordt per gebouw de 
relevante onderhouds- en vervangingsmomenten voor energieprestatie per gebouw omschreven. Het 
complete overzicht is in bijlage 3 omschreven. 

▪ Padualaan 97 

o 2024 Onderhoud diverse radiatoren 
o 2026 Vervangen koelmachines 
o 2027 Vervangen warmtewisselaars afleversets 
o 2027 Groot onderhoud luchtbehandelingskasten 
o 2027 Groot onderhoud liften 
o 2028 Vervangen diverse circulatiepompen 

▪ Padualaan 99 

o 2026 Vervangen CV-ketel en koelcel energielab 
o 2030 Vervangen diverse lampen 
o 2031 Vervangen split-units 
o 2031 Vervangen diverse circulatiepompen 

▪ Padualaan 101 

o 2023 Vervangen deel van de zonwering 
o 2024 Vervangen diverse split-units 
o 2024 Onderhoud/vervangen deel van verdeelinrichting  
o 2031 Vervangen diverse circulatiepompen 

▪ Heidelberglaan 7 

o 2023 Nieuwe dakbedekking 
o 2023 Vervangen persluchtcompressor (techniekruimte noord) 
o 2023-2030 Vervangen diverse circulatiepompen 
o 2030 Vervangen split-units 
o 2030 Vervangen/aanpassen dak- en blowdown-ventilatoren 

▪ De Nieuwe Poort 21 

o 2024 Groot onderhoud warmtepomp 
o 2024-2030 Vervangen diverse circulatiepompen 
o 2025 Vervangen split-units 
o 2026 Nieuwe dakbedekking 
o 2026 Vervangen lichtstraten 
o 2027 Vervangen CV-ketel en alle bijbehorende 
o 2029 Vervangen dry-cooler 
o 2029 Vervangen deel verlichting 
o 2030 Vervangen warmtewisselaars bron 
o 2030 Groot onderhoud liften 

5.2 Indicatie investeringskosten 

In figuur 5.3 zijn de indicatieve investeringskosten op basis van kengetallen weergeven6. Hierbij zijn de 
begrootte bedragen in de MJOB die overlappen of komen te vervallen door de scenario’s meegenomen. De 
bedragen gaan uit van prijspeil januari 2023 7, staartkosten 20%, onvoorzien 10% en bijkomende kosten 
10% 8. Onbekende maatregelen voor bijvoorbeeld het verhelpen van het ‘warmtelek’ van PL99 en de 
gebouwen buiten dit rapport zijn niet meegenomen. De kosten van de WKO, anders dan de 

 
6 De raming moet in een later stadium, wanneer meer bekend is over de maatregelen, nader worden uitgewerkt.  

7 Prijspeil juni 2022 + 5% ≈ prijspeil 2023 

8 De staart, onvoorzien en bijkomende kosten betreffen aannames. Afhankelijk van het interne proces van HU en de wijze van aanbesteding, kunnen deze 

percentages afwijken en daardoor de totale investering beïnvloeden. Denk hierbij ook aan tijdelijke huisvesting en onderwijskundige vernieuwingen. 
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warmtewisselaars, zijn niet meegenomen in het overzicht. De bedragen zijn verder gespecifieerd in 
bijlage 3.  
  

Scenario 1 Scenario 2A Scenario 2B  
Investering Investering Overlap MJOB Investering Overlap MJOB 

Algemeen € 50.000 € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 

Padualaan 97 € 30.000 € 4.890.000 € 879.000 € 5.190.000 € 1.124.000 

Padualaan 99 € 50.000 € 1.170.000 € 78.000 € 1.430.000 € 78.000 

Padualaan 101 € 240.000 € 2.000.000 € 112.000 € 2.770.000 € 112.000 

Heidelberglaan 07 € 30.000 € 3.000.000 € 96.000 € 4.510.000 € 148.000 

De Nieuwe Poort 21 n.t.b. € 3.280.000 € 816.000 € 3.280.000 € 816.000 

Totalen excl. BTW 
 

€ 14.390.000 € 1.981.000 € 17.230.000 € 2.278.000 

Totalen minus MJOB € 400.000 € 12.500.000 € 15.000.000 

Totalen incl. BTW € 484.000 € 15.125.000 € 18.150.000 

Figuur 5.3 Overzicht investeringskosten prijspeil 2023 minus overlap MJOB 

5.3 Mogelijke subsidie 

Voor de projecten is de mogelijkheid tot Dumeva Subsidie. Deze subsidie kan maximaal 30% van de 
investering en 50% van de advieskosten vergoeden met een maximum van 2,5 miljoen euro per gebouw. 
Naar verwachting gaat de volgende aanvraagronde eind 2023 plaatsvinden. Het ingeschatte 
subsidiepotentieel is circa 5,1 miljoen euro verdeeld over: 

▪ PL97 € 1.550.000 

▪ PL99 € 430.000 

▪ PL101 € 830.000 

▪ HL07 € 1.350.000 

▪ DNP21 € 980.000 
 
De toekenning van de subsidie is allerminst zeker. De subsidiepot van 2023 is in oktober 2022 binnen een 
dag overvraagd. De toekenning van de subsidie hangt ook af van het moment van aanvragen. Dit kan 
betekenen dat de subsidie niet meer van toepassing is wanneer een gebouw verduurzaamd gaat worden of 
dat het subsidiebudget al vergeven is. De subsidie kan aangevraagd worden voordat de werkzaamheden 
zijn uitgevoerd, maar de werkzaamheden moeten wel binnen een afzienbare tijd worden uitgevoerd.  

5.4 Tijdlijn 

In figuur 5.4 is de tijdlijn weergegeven van de maatregelen, waarbij zo goed mogelijk wordt aangesloten op 
de MJOB en de strategie van de WKO en tevens zijn de kosten verspreid over de jaren. De onderstaande 
tijdlijn betreft een indicatie. Verdere uitwerking zal moeten uitwijzen wanneer maatregelen precies 
uitgevoerd worden. 
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Figuur 5.4 Tijdlijn maatregelen en indicatieve investeringskosten (prijspeil 2023 prijzen niet geïndexeerd in de tijd) 
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6. Conclusie 

De cumulatieve jaarlijkse energieverbruiken van de 8 gebouwen van HU per scenario zijn weergegeven in 
figuur 6.1. Hierbij zijn de drie niet beoordeelde gebouwen toegevoegd aan de gesimuleerde waarden voor 
de vijf geïnspecteerde gebouwen uit deze rapportage. Bij de Koningbergerstraat 9 is uitgegaan van een 
halvering van het energieverbruik door de huidige renovatie. Dit dient nog gevalideerd te worden. 
Heidelberglaan 15 en Bolognelaan 101 zijn bij alle scenario’s onveranderd gebleven. 
 
In het figuur is te zien dat door de maatregelen Paris Proof bijna behaald wordt voor het hele vastgoed 
samen. De grote energieverbruiker is dan nog Bolognelaan 101.  

 
Figuur 6.1 Cumulatieve energieverbruiken 8 gebouwen HU 
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Met scenario 2B is voor de vijf gebouwen de volgende CO2-uitstoot in de tijd te verwachten:  
 

 
Figuur 6.2 CO2-uitstoot over de jaren van PL97, PL99, PL101, HL07 en DNP21 samen bij scenario 2B 

 
In de bovenstaande grafiek zijn, volgens de tijdlijn omschreven in hoofdstuk 5.4, de maatregelen verwerkt 
en de verwachte CO2-uistoot in de tijd weergegeven. Vanaf 2024 is daardoor een sterke daling van de 
uitstoot te zien. Vanaf 2030 zijn de vijf gebouwen Paris Proof en daarmee in lijn om naar CO2-neutraal in 
2050 te worden. De besparing ten opzichte van geen maatregelen doorvoeren is circa 95.000 ton CO2. Dit 
staat gelijk aan circa 800 miljoen auto kilometers.  
 
De periode tussen 2030 en 2050 zijn de gebouwen nog niet volledig CO2-neutraal. Daarom is 
CO2-compensatie van circa 7.500 ton nodig. Dit staat gelijk aan circa 55 miljoen vliegkilometers of 120 
studenten per jaar retour naar Hong Kong over die 20 jaar. 

6.1 Advies 

TRAJECT adviseert om scenario 2B uit te voeren over de gebouwen. Dit scenario is het meest 
toekomstbestendig en presteert goed met betrekking tot de Paris Proof doelstelling voor alle gebouwen 
van HU.  
 
Om de maatregelen van scenario 2B uit te voeren is een ontwerpproces en projectbenadering nodig. Het zal 
voor de meeste gebouwen nodig zijn om een volwaardig project van de werkzaamheden te maken, omdat 
deze complexer en omvangrijker zijn dan reguliere onderhoudsingrepen. Ook is het mogelijk om de 
maatregelen te optimaliseren en om wensen en eisen voor aanpassingen aan de gebouwen gelijktijdig op te 
pakken.   
 
Wanneer Bolognelaan 101 ook energetisch wordt verbeterd, is met scenario 2B het meest waarschijnlijk dat 
Hogeschool Utrecht een volledig Paris Proof vastgoed gaat hebben. Daarmee zal vanaf 2030 een nog 
beperkte hoeveelheid CO2-compensatie om CO2-neutraliteit te behalen nodig zijn. Vanaf 2050 zal 
Hogeschool Utrecht dan, in lijn met de EU-richtlijn, CO2-neutraal zijn zonder compensatie. 
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6.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

TRAJECT beveelt aan om een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de thermische 
schil van Padualaan 99 (thermografisch onderzoek, blowerdoortest en/of destructief onderzoek), om te 
bepalen of dit het ‘warmtelek’ kan verklaren. Zie paragraaf 3.2.2 voor de nadere toelichting. In het geval dat 
dit het probleem bekend maakt, beveelt TRAJECT aan dit zo spoedig mogelijk te laten herstellen. 
 
TRAJECT stelt voor een nader onderzoek uit te laten voeren met betrekking tot de bezetting. Hierin zullen 
overleggen met roostermakers en gebruikers het voorstel omschreven in hoofdstuk 4.1 verfijnen om de 
planningsketen efficiënter te organiseren. Als gevolg hierop kan dan worden bepaald of er technische 
aanpassingen nodig zijn om de installaties juist te kunnen splitsen/inregelen, zodanig dat het gebruik juist 
kan volgen, maar ook voor bijzondere situaties  Ook is het raadzaam om de Heidelberglaan 15, 
Bolognelaan 101 en De Nieuwe Poort 21 mee te nemen in het vervolgonderzoek, om zo de verwachte 
besparing voor alle gebouwen toe te kunnen passen. 
 
TRAJECT beveelt aan om voor Bolognelaan 101 een vergelijkbaar energetisch onderzoek naar de 
mogelijkheden tot Paris Proof te laten uitvoeren. Dit gebouw blijft namelijk nog aanzienlijk achter in de 
energieprestatie en de CO2-doelstelling. Na dit onderzoek kan ook dit gebouw voor de 
verduurzamingsmaatregelen worden ingepland.  
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