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MANAGEMENT SAMENVATTING
The Green Quest presenteert 24 adviezen om de Hanzehogeschool Groningen
te helpen de duurzaamste hogeschool van Nederland te worden. Met
de effectieve uitvoering van de adviezen verbruikt de Hanzehogeschool
Groningen in 2025 geen aardgas meer en reduceert het haar restafval met
92%. Ook dragen deze adviezen bij om van iedere student een duurzame
ambassadeur te maken, en van elke medewerker een duurzaam en gezond
rolmodel.

Jaarlijks kan de Hanzehogeschool 133.000 euro besparen op de energie- en
afvalrekeningen met een terugverdientijd van 6,4 jaar. De adviezen bieden
bovendien perspectieven voor alle onderwijsinstellingen in Nederland.
DOELSTELLINGEN MISSIE #9: HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN
De Hanzehogeschool Groningen heeft The Green Quest advies gevraagd bij het realiseren van vier
duurzaamheidsdoelstellingen:
1. TECHNISCHE DOELEN
1A. In 2025 is de Hanzehogeschool Groningen 100% aardgasvrij;
1B. In 2025 is de Hanzehogeschool Groningen 100% afvalvrij (0% restafval).
2. DROOMDOELEN
2A. In 2025 is elke afgestudeerde student van de Hanzehogeschool Groningen een groene ambassadeur;
2B. In 2025 is elke medewerker van de Hanzehogeschool Groningen een duurzaam en gezond rolmodel voor de
studenten

GREEN TEAM, TECHNISCH TEAM, MISSIETEAM & STUDENTENTEAM

Het Green Team – een team van vijf bekende duurzaamheidsexperts – heeft in samenwerking met een team van technische
experts van ENGIE en SUEZ (het Technische Team) en vele lectoren, studenten, leveranciers en (facilitair) medewerkers van
de Hanzehogeschool Groningen (verenigd rond het Missieteam en het Studententeam) 24 adviezen opgesteld om de vier
doelen te realiseren.

ADVIEZEN

De 24 adviezen variëren van het gebruik van aardwarmte tot de installatie van zonnepanelen. Van een Green Ambassadorprogramma tot een Green Campus. Van bronscheiding tot bouwkundig isoleren. Zie Tabel 1 voor een volledig overzicht.
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AARDGAS-OP-0

0% RESTAFVAL

ELKE STUDENT EEN
EEN GROENE
AMBASSADEUR

ELKE MEDEWERKER
DUURZAAM ROLMODEL

Energiemonitoring en –management

Preventie van afval

Green Ambassador

Green Growth

Ruimtemanagement

Bronscheiding

Green MOOC

Green House

Inregelen van installaties

Gedragsverandering

Green Campus

Green Network

Isoleren van leidingen en appendages

Green Community

Green Innovation

Bouwkundig isoleren

Green Communication

Vervangen luchtbehandelingskasten

Green Challenge

Verwijderen recirculatieleiding warmtapwater
Gasboilers vervangen door elektraboilers
Koken op gas vervangen door elektra
Warmtepomp
Geothermie
Tabel 1 Overzicht van alle 24 adviezen om vier duurzame doelen te realiseren.

RESULTATEN

Zijn de doelstellingen te realiseren?
1. TECHNISCHE DOELEN
Om het gas op nul te krijgen, zowel in de binnenstad als op de Zernike-campus, is een totale investering nodig van
€ 1.500.000. In de periode tot en met 2025 wordt er echter cumulatief € 647.000 op energiekosten bespaard door de
besparingsmaatregelen. Na aftrek resteert er dus feitelijk een bedrag van € 853.000 van de investeringskosten. Vanaf 2025
zijn de energiekosten structureel € 133.000 per jaar gedaald. Oftewel, als alles gereed is na de investeringsperiode tot 2025
zijn de maatregelen in 6,4 jaar terugverdiend. In de bijlage bij dit rapport is voor elk van de 13 gebouwen in eigendom van de
Hanzehogeschool een roadmap opgesteld met alle relevante maatregelen voor dat gebouw om de gaskraan af te kunnen
sluiten.
Wat betreft het restafval realiseren de drie voorgestelde maatregelen een reductie van 92%. Een kwantumsprong, hoewel
deze op 8% van de ﬁnishlijn tot stilstand komt. Het restant is echter – vooralsnog – onhaalbaar. Dit laatste beetje betreft
onder andere blik en drankverpakkingen, welke bijna allemaal vervangen zouden kunnen worden voor plastic alternatieven,
maar door de leverancier nog niet zo worden aangeboden. De business case is rooskleurig. De maatregelen vragen een
investering van totaal € 134.100. De maatregelen behelzen ook jaarlijkse kostenposten van ongeveer € 50.000, maar
tegelijkertijd jaarlijkse besparingen van ruim € 225.000. Alles bij elkaar verdienen de maatregelen zich ruimschoots en direct
terug.
Buiten de doelstellingen om heeft het Technische Team ook een tipje van de sluier opgelicht van de mogelijkheden
om volledig energieneutraal te worden. De Hanzehogeschool heeft zichzelf dit ten doel gesteld voor 2035. Als de
Hanzehogeschool nu start, dan is verduurzamen in totaal goedkoper dan niets doen.

The Green Quest Eindrapport missie 9 – Hanzehogeschool Groningen | 5

2. DROOMDOELEN
De 10 adviezen rondom de strategische droomdoelen schetsen een aanlokkelijk beeld van de duurzaamste hogeschool
van Nederland. Deze adviezen zijn tegelijkertijd concreet en tastbaar, maar ook creatief en verreikend. Ze rekken op en ze
prikkelen – en geven concrete vervolgstappen om het niet alleen bij dromen te laten.

OVER THE GREEN QUEST

Dit rapport is geschreven in het kader van The Green Quest. The Green Quest is een samenwerking van de FD Mediagroep
met ENGIE Nederland en SUEZ Recycling & Recovery Netherlands.
The Green Quest is een zoektocht naar oplossingen om groener en duurzamer te ondernemen. Maar duurzaam
ondernemen is niet alleen goed voor het reduceren van de ‘footprint’ en een goede nachtrust. The Green Quest wil
ondernemend Nederland laten zien dat, mits het goed gebeurt, duurzaam ondernemen ook economisch zeer aantrekkelijk
kan zijn.
Het Green Team heeft de leiding binnen The Green Quest en bestaat uit experts die hun sporen hebben verdiend binnen het
duurzaam ondernemerschap. Het Green Team bestond tijdens deze negende missie bij de Hanzehogeschool Groningen
uit Marieke van der Werf (partner bij Dröge & van Drimmelen en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA), Ruud Koornstra
(duurzaam ondernemer en Nationaal Energiecommissaris), Jan van Betten (Nudge), Talitha Muusse (o.a. Energieboot),
Maurits Groen (medeoprichter en directeur Waka-Waka) en Mark Beumer (Het Groene Brein).
Om tot de adviezen in dit rapport te komen heeft The Green Quest bijna twee maanden onderzoek gedaan bij de
Hanzehogeschool Groningen. Meer dan ooit heeft het Green Team hierbij hulp gekregen van het Technische Team van
ENGIE en SUEZ, het Missieteam en het Studententeam.
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INTRODUCTIE
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VOORWOORD
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN
Beste lezer,
In 2018 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 220e verjaardag. Daarmee zijn we de oudste hogeschool van Nederland.
De oudste word je alleen als je kunt en durft na te denken over de lange termijn. Zo denken wij nu al na over 2035, het jaar
waarin wij energieneutraal willen zijn. Dat is een stevige ambitie waar we naar toe werken, bijvoorbeeld door duurzaamheid
een prominente plek in onze opleidingen, ons onderzoek en onze bedrijfsvoering te geven.

ONZE DOELSTELLINGEN VOOR THE GREEN QUEST

In de SustainaBul, de ranglijst van meest duurzame hogescholen, willen we naar het podium. In 2014 haalden we al eens
goud. Dat willen we weer. Wij willen de duurzaamste hogeschool van Nederland zijn. Ook wat betreft duurzaamheid mag er
niets boven Groningen gaan. Door mee te doen aan The Green Quest zetten we nu de volgende stap. Om onze doelen te
bereiken, hebben we voor onszelf vier tussendoelen geformuleerd.
Ten eerste zetten we de aardgasmeter op nul in 2025. In al onze panden, dus ook in de moeilijk te verduurzamen
monumentale objecten.
Ten tweede willen we in 2025 ‘afvalvrij’ zijn. Oftewel, we willen restafval uitbannen. Elk materiaal krijgt een hoogwaardig
tweede leven. Of derde. Of vierde. Of…
Bij het derde doel staan we onszelf toe te dromen. Elk jaar studeren ongeveer 5.000 studenten af van onze opleidingen.
Als al die mannen en vrouwen zich een duurzaamheidsambassadeur voelen en zich ook actief zo gedragen, dan creëren
we échte impact. Dat is dan ook ons derde doel voor The Green Quest: in 2025 is elke afgestudeerde student een groene
ambassadeur.
Het vierde doel sluit hier bij aan. Want goed voorbeeld doet goed volgen: om studenten tot ambassadeurs te maken moeten
de 3.000 Hanze-medewerkers duurzame en gezonde rolmodellen zijn. Dit is ons vierde en laatste doel: elke medewerker is
een duurzaam en gezond rolmodel voor de studenten.

WAT WE GAAN DOEN

De adviezen in dit eindrapport bieden belangrijke handvatten om onze ambities waar te maken. We bedanken alle mensen
die betrokken zijn geweest, Green Team-leden, technische experts en medewerkers, en in het bijzonder ons eigen
Missieteam en ons Studententeam.
Samen met onze medewerkers gaan we aan de slag met de deﬁnitieve adviezen van het Green Team om de
Hanzehogeschool Groningen verder te verduurzamen. We nodigen The Green Quest alvast van harte uit om volgend jaar
onze voortgang te bespreken.
Met vriendelijke groet,

Paul van der Wijk
Lid van het College van Bestuur
Hanzehogeschool Groningen
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INLEIDING DOOR HET GREEN TEAM
Aan de studenten, medewerkers, leveranciers en directie van de Hanzehogeschool Groningen,
Aan onderwijzend en onderzoekend Nederland,
In deze negende missie van The Green Quest culmineert alles wat we tot nu toe gedaan hebben. Nooit heeft de lat hoger
gelegen. Nooit hebben we dieper moeten reiken. Nooit hebben we verder moeten springen. We hebben elke vezel van onze
volhardendheid moeten vinden. Elke calorie creativiteit hebben we aan moeten spreken. Want nooit was de droom groter en
de doelen ambitieuzer.
De Hanzehogeschool Groningen wil de duurzaamste hogeschool van Nederland worden en gaf ons als Green Team vier
doelen mee. Twee van technische aard: hoe komen we van het aardgas af? Hoe maken we een einde aan restafval? En
twee stippen op de horizon, de droomdoelen: maak van elke student een groene ambassadeur, en van elke medewerker
een gezond en duurzaam rolmodel.
Ga er maar aan staan.
Alleen met de hulp van vele schouders hebben we het gedurfd deze uitdaging op te pakken. Het Technische Team heeft
zichzelf overtroﬀen en 14 adviezen opgesteld om in 2025 de gaskraan af te sluiten en restafval uitgestorven te verklaren.
Deze adviezen leveren niet alleen milieuwinst op, maar ook ﬁnanciële waarde. Het motto van The Green Quest is niet voor
niets: meer proﬁjt uit duurzaamheid.
‘De Hanze’ heeft zelf de handschoen opgepakt en nagedacht over hoe de droomdoelen te realiseren. Tientallen studenten
en medewerkers – aangetrokken door de magneten van het Studententeam en het Missieteam – zijn met prachtadviezen
gekomen als de Green Ambassador en een permanent Green Team. De kiem van iets moois ontluikt.
“We moeten in opstand komen!” riepen wij tijdens de kick-oﬀ op 1 maart. Het is eeuwen geleden dat het woord ‘opstand’
synoniem stond voor fakkels en hooivorken. De opstand in 2017 wordt gevochten met zonnepanelen als schilden en
warmtepompen als wapens. Op de barricades staan studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen. Zij
laten de fossielen zien dat het kán, dat het móét, dat het zál.
Wij staan achter jullie. Wij willen die duurzame vlag bovenop de Van Olst Toren zien wapperen. Een baken voor de rest van
Nederland. Zij deden het als eerste. Zij lieten zich niet tegenhouden door de doemdenkers. Nee is maar een woord. Ten
strijde!
Hoogachtend,
Ruud Koornstra
The Catalyst

Marieke van der Werf
The Policy Maker

Mark Beumer
The Designer

Talitha Muusse
The Voice of Tomorrow

Jan van Betten
The Believer

Maurits Groen
The Entrepreneur
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Omschrijving van
The Green Quest
missie #9

Omschrijving van The Green Quest missie #9
Welke opdracht heeft het Green Team precies meegekregen in deze negende
missie van The Green Quest? En wat was daarvoor de aanleiding?
De negende missie van The Green Quest vindt plaats bij de Hanzehogeschool Groningen: de oudste (multisectorale)
hogeschool van Nederland met circa 26.000 studenten en 3.000 medewerkers. De missie kent twee hoofddoelstellingen, elk
met twee subdoelen:

1. TECHNISCHE DOELEN

A. IN 2025 IS DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 100% AARDGASVRIJ;
Oftewel, geen gebruik meer van fossiel aardgas, te realiseren door energiebesparing, elektriﬁcering en eigen opwek. Dit
is een tussendoel op weg naar het doel om energieneutraal te zijn in 2035.
B. IN 2025 IS DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 100% AFVALVRIJ (0% RESTAFVAL).
Oftewel, geen afval meer dat wordt gestort of verbrand, ook niet voor energieopwekking. Een gesloten kringloop van
grondstoﬀen en materialen. De scope bestaat uit de dagelijkse afvalstromen met veel volume. Afval dat vrijkomt bij
bouwwerkzaamheden of dat vanwege Wet- en Regelgeving op een speciﬁeke manier behandeld moet worden, zoals
bijvoorbeeld asbest of (klein) gevaarlijk afval, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

2. DROOMDOELEN

A. IN 2025 IS ELKE AFGESTUDEERDE STUDENT VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN
EEN GROENE AMBASSADEUR;
HG ziet het opleiden van studenten als een bredere taak dan alleen kennis en competenties bijbrengen. Duurzame
impact kan ook veel groter zijn dan alleen de eigen organisatie. Als elke student die van de HG komt zich een
duurzaamheidsambassadeur voelt, dan creëren we écht golven.
B IN 2025 IS ELKE MEDEWERKER VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN EEN DUURZAAM EN
GEZOND ROLMODEL VOOR DE STUDENTEN.
Een goed voorbeeld doet goed volgen: om studenten tot ambassadeurs te maken is het randvoorwaardelijk dat de
medewerkers van de HG duurzame en gezonde rolmodellen zijn. De hypothese van de HG is dat zulke medewerkers
ook duurzaam inzetbaar en vitaal zijn. Hoe draagt dit droomdoel dan ook bij aan een duurzaam HR-beleid?

OVER DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2018 viert zij haar 220-jarig
bestaan.Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool ruim 28.000 studenten en
ruim 3.000 medewerkers. Daarnaast maken jaarlijks zo’n 1.100 cursisten uit het bedrijfsleven gebruik van contractonderwijs.
Het onderwijsaanbod omvat 54 bacheloropleidingen, 8 programma’s voor associate degrees en
19 masteropleidingen. Van de opleidingen is een aantal Duits- en Engelstalig.
LOCATIES: OUD EN NIEUW
HG heeft vele locaties verspreid door Nederland, maar de meerderheid is geconcentreerd in de metropoolregio Groningen.
De panden vallen in twee categorieën: nieuwere panden in en om de Zernike-campus, en oude (soms monumentale) panden
in de binnenstad Groningen. Voor de technische doelstellingen vorm deze laatste categorie een uitdaging.

DUURZAAMHEID BIJ DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

De Hanzehogeschool plaatst zichzelf nadrukkelijk midden in de maatschappij en geeft duurzaamheid een prominente plek.
In 2035 wil de hogeschool energieneutraal zijn; de technische doelstelling rondom aardgas is een tussenstap. Eerder al,
in 2020, heeft de Hanzehogeschool zich ten doel gesteld een voorbeeldrol te vervullen als het gaat om duurzaamheid.
Duurzaamheid krijgt in de curricula een plek en ook de bedrijfsvoering mag de belangen van toekomstige generaties zo min
mogelijk schaden. Drie subthema’s staan centraal in de duurzaamheidsstrategie: energie, ondernemerschap en healthy
ageing.
CONCRETE INITIATIEVEN (SELECTIE)
• In het Atrium, de centrale kantine van de Hanzehogeschool Groningen, worden alle grote lampen vervangen door LED-lampen.
• Verschillende lokalen, algemene ruimtes en kantoren zijn voorzien van cradle to cradle geproduceerde tapijttegels.
• Verspreiding van interne post en postpakketten wordt gedaan door jongeren in het kader van social return. Natuurlijk met
groene voertuigen als een elektrische tuktuk en een elektrische bakﬁets.
ALLE INFORMATIE OVER DUURZAAMHEID OP DE HG VERZAMELD
https://www.hanze.nl/duurzaam
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1. Technische doelen
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1A. Technisch doel: 100% aardgasvrij in 2025
Hoe kan de Hanzehogeschool Groningen de gasmeter op nul krijgen?
Het Technische Team presenteert elf concrete maatregelen om dit
doel te realiseren. Voor elk van de 13 gebouwen in eigendom van de
Hanzehogeschool is een roadmap opgesteld die aangeeft welke van deze elf
maatregelen relevant zijn, wanneer ze zouden moeten worden uitgevoerd, en
welke resultaten dat oplevert.
INTRODUCTIE

DE AANPAK: DE TRIAS ENERGETICA
De Hanzehogeschool Groningen heeft zich ten doel gesteld om de gasmeter op 0 te draaien in 2025. De basis om dit te
realiseren is het drieluik van de Trias Energetica: het beperken van de energievraag (stap 1), het duurzaam opwekken van
de resterende energievraag (stap 2) en het zuinig omgaan met fossiele brandstoﬀen dan wel CO2-compensatie (stap 3). We
richten ons zoveel mogelijk op stappen 1 en 2.
De Hanzehogeschool gebruikt gas momenteel voor vier doeleinden: ruimteverwarming, koken, warmtapwater, en
onderzoeksdoeleinden (EnTranCe). Alleen voor onderzoeksdoeleinden is soms echt gas nodig, maar hier kunnen wel
duurzame bronnen worden aangesproken (biogas). Voor de andere drie doelen is typisch geen gas nodig, duurzaam of
niet. Daarvoor beschrijven we in dit hoofdstuk elf maatregelen. We richten ons daarbij op de technische maatregelen en
een aantal algemene organisatorische maatregelen. Gedragsbeïnvloeding is een derde manier om, met name, energie
te besparen (stap 1 van de Trias Energetica). Enkele gedragsmaatregelen zijn meegenomen in de hoofdstukken over de
droomdoelen.
VLIEGENDE START
Na de kick-oﬀ op 1 maart is het Technische Team gestart met een
brainstorm. Uitgenodigd waren niet alleen technische experts, maar ook
studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool. De brainstorm leverde
90 ideeën op, waarvan 27 een hoge haalbaarheid en duurzame impact
hadden. Een vliegende start!
De brainstorm toont dat het samenbrengen van ideeën van studenten,
experts en organisaties een cruciale eerste stap is om concrete oplossingen
in beeld te krijgen die haalbaar zijn en direct bijdragen aan de duurzame
technische doelen.
Deze unieke aanpak in The Green Quest kan waardevol zijn voor alle
organisaties met een duurzame ambitie.
HUIDIGE SITUATIE
De Hanzehogeschool heeft de beschikking over gebouwen in de binnenstad, in de Korrewegwijk en op de Zernike-campus.
Momenteel verbruikt de Hanzehogeschool 1.590.398 m3 gas per jaar, met een bijbehorende rekening van ongeveer €
750.000. Van alle panden zijn 13 in eigendom van de Hanzehogeschool. We beschouwen deze panden, aangezien de
Hanze direct zeggenschap heeft over ingrepen en aanpassingen. Voor de huurpanden is het algemene advies om in
gesprek te treden met de eigenaars over gelijksoortige maatregelen als in dit rapport voorgesteld. De 13 panden die we in
beschouwing hebben genomen hebben een jaarlijks gasverbruik van 956.816 m3.
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OPBOUW VAN DIT ADVIES
We beschrijven allereerst de elf maatregelen in algemene zin. Deze vallen uiteen in twee smaken: algemene technische
maatregelen (deze zou je in elk gebouw moeten implementeren) en negen gebouw-speciﬁeke maatregelen (deze gelden voor
sommige gebouwen wel, voor andere niet).
De gebouw-speciﬁeke maatregelen laten zich lezen als een menukaart. Voor elk gebouw kies je welke relevant zijn en welke
niet. In zogeheten roadmaps hebben we per gebouw samengevat:
• welke maatregelen relevant zijn;
• wanneer ze het beste uitgevoerd kunnen worden in de periode tussen nu en 2025;
• wat de consequenties zijn in termen van gas- en elektraverbruik;
• en welke investeringen gevraagd worden en welke besparing op de energierekening er tegenover staat.
Dit hoofdrapport vat de kerninzichten van de roadmaps samen. In de bijlage is voor alle 13 gebouwen de volledige roadmap
te vinden. Zo is per gebouw een investeringsbeslissing te maken. We sluiten af met een totaalplaatje: wat is de business
case voor de Hanzehogeschool om in 2025 de gasmeter op 0 te zetten?
Als allerlaatste voegen we een kers op de taart toe met een doorkijk naar 2035. De Hanzehogeschool heeft net als vele
andere organisaties in Groningen het doel gesteld om in 2035 volledige energieneutraal te zijn. We schetsen enkele
scenario’s om voortbouwend op de elf maatregelen dat doel te realiseren. Ook berekenen we een globale business case die
toont: hoe eerder je start, hoe beter.
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Algemene technische maatregelen
We starten met twee maatregelen die voor alle 13 gebouwen relevant zijn
(en geïmplementeerd zouden moeten worden): energiemonitoring en –
management, en ruimtemanagement.
1.1 ENERGIEMONITORING EN -MANAGEMENT
HUIDIGE SITUATIE
De Hanzehogeschool is momenteel druk bezig om de energiestromen in kaart te brengen middels energiemeters. Het
monitoren en analyseren van het energieverbruik kan voor de Hanzehogeschool een instrument zijn om besparingen te
identiﬁceren, te monitoren en actiever te sturen op duurzaamheidsdoelstellingen. Deze energiestromen dienen niet alleen
zichtbaar te zijn voor de technische mensen binnen de Hanzehogeschool, maar tevens voor de medewerkers en studenten
om bewustwording te creëren. Hierbij kan gedacht worden aan het zichtbaar maken van het energieverbruik per student, het
energieverbruik per gebouw en de opbrengst van duurzame energie met (bijvoorbeeld) zonnepanelen.
ADVIES
Energiemanagement is het voortdurend doorlopen van de cyclus: plannen maken, maatregelen uitvoeren, resultaten
controleren en analyseren en op basis daarvan weer nieuwe plannen maken (plan, do, check, act). Met deze cyclus kan de
Hanzehogeschool continue verbetering realiseren.
Het invoeren van een energiemanagementsysteem is daarbij geen doel op zich, het gaat om het resultaat: door aandacht
voor energie te verankeren in de dagelijkse praktijk kan de Hanzehogeschool het energiegebruik en zijn (energie)kosten
beheersen.
Om structureel energiemonitoring en –management te implementeren is menskracht een voorwaarde. Als alternatief of een
toeloop naar een structurele oplossing is ondersteuning mogelijk om de pilaren (voorbereiding, analyse en planningsfase)
die ten grondslag liggen aan een energiemanagementsysteem op te bouwen. Men moet dan denken aan expertise en
ondersteuning om een compleet overzicht te krijgen van het daadwerkelijke energieverbruik, het opstellen van actuele
installatielijsten, factuuranalyse, het analyseren van meetgegevens en vervolgens het opstellen van een besparingsplan.
Typisch blijkt dat door energiemonitoring en energiemanagement het inzicht en bewustzijn omtrent energiestromen en
energiekosten toeneemt. Hierdoor is het mogelijk via bewustwording, organisatorische maatregelen, optimalisaties en
kleinere investeringen, al aanzienlijke besparing op energiekosten én CO2-reductie te realiseren. Gemiddeld wordt er door
energiemonitoring en energiemanagement 10% energie bespaard.

1.2 RUIMTEMANAGEMENT
HUIDIGE SITUATIE
De Hanzehogeschool heeft de beschikking over een groot aantal gebouwen, ruimten en werkplekken. Maar wanneer is
welke ruimte nu beschikbaar en wanneer is die bezet? Is het nodig om elke ruimte even vaak schoon te maken? Moet de
ruimte voorzien worden van ventilatie en een bepaalde temperatuur zonder dat hier medewerkers of studenten aanwezig
zijn? Moet een gebouwvleugel op een avond worden geopend terwijl er gemiddeld slechts vijf studenten rondlopen? Dit zijn
allemaal vragen die direct gerelateerd zijn aan duurzaamheid.
ADVIES
Met ruimtemanagement wordt de intelligentie toegevoegd die er automatisch voor zorgt dat deze info beschikbaar is.
Op basis van aanwezigheidsdetectie wordt geregistreerd hoeveel, hoe lang en welke ruimte bezet is of bezet is geweest.
Hiermee kunnen verlichting en klimaatregelingen (warmte, koude, ventilatie en zonwering) geschakeld worden en kan op
touch screens en mobile devices gemonitord worden welke ruimten en werkplekken nog beschikbaar zijn en of deze aan
het eind van de dag schoongemaakt dienen te worden. Het resultaat is optimaal gebruik van ruimten en een besparing op
energie- en schoonmaakkosten.
DE TECHNIEK
De bezetting van een ruimte wordt gemeten met infraroodsensoren. Omdat deze sensoren draadloos zijn, is montage
in bestaande omgevingen relatief eenvoudig. Ook een batterij is niet nodig door de aanwezigheid van een solarcell,
wat de noodzaak tot onderhoud minimaliseert. Vanaf het moment dat eindgebruikers de ruimte betreden detecteert de
infraroodsensor hun bewegingen. Daarmee bepaalt het systeem dat er iemand aanwezig is in de ruimte waardoor deze
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als bezet geregistreerd wordt. Zolang er beweging in de ruimte is, blijven de sensoren detecteren. Pas bij het uitblijven van
bewegingen zenden de sensoren geen bezettingssignaal meer af richting het ruimtemanagementsysteem (RMS).
BESPARINGSMOGELIJKHEDEN VERLICHTING
Door de verlichting uit te schakelen op momenten dat er niemand aanwezig is, wordt er op die momenten geen energie
verbruikt voor verlichting. Op basis van bovenstaande gegevens is het aannemelijk dat besparingen op verlichting
gerealiseerd kunnen worden van ongeveer 25%.
BESPARINGSMOGELIJKHEDEN KLIMAAT
Door de klimaatregeling naar een stand-by stand te schakelen op de momenten dat een ruimte niet in gebruik is, wordt
bespaard op het energieverbruik voor klimaatregeling. Deze besparingen liggen tussen de tien en maximaal 40%.
EXTRA FUNCTIONALITEITEN
Het RMS kan uitgebreid worden met opties:
• Medewerkers en studenten kunnen collega’s en medestudenten makkelijker vinden in het studielandschap door een
functie in te schakelen die collega’s of medewerkers detecteert.
• Medewerkers en studenten kunnen door een extra functie in te schakelen de weg beter vinden in het gebouw.
• Medewerkers en studenten kunnen middels een functie ‘hun’ eigen werkomgeving optimaliseren. Bijvoorbeeld het instellen
van licht, temperatuur of het bedienen van de zonwering of openen en sluiten van de locker.
• Onderhoudsplanning van de onderhoudspartij koppelen aan het RMS.
• Medewerkers en studenten kunnen werkplekken boeken middels de mobile devices.
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Gebouw speciﬁeke technische maatregelen
Elk gebouw heeft zijn eigen aard en eigenaardigheden. We beschrijven negen
technische maatregelen die tezamen als menukaart fungeren om gas-op-nul
te realiseren. Voor elk gebouw is een selectie uit deze menukaart relevant,
welke we nadien beschrijven.
1.3 INREGELEN VAN INSTALLATIES
HUIDIGE SITUATIE
Bij oudere installaties is de oorspronkelijke ontwerpﬁlosoﬁe niet meer terug te vinden in de huidige instellingen. Uit ervaring
blijkt dat gebruiksfuncties regelmatig wijzigen, maar de installatie en bijbehorende instellingen niet. Hierdoor wordt de
installatie niet optimaal benut en gaat veel energie verloren. Door de jaren heen zijn er bij de Hanzehogeschool vele
aanpassingen en verbouwingen geweest. Niet altijd zijn die aanpassingen gedaan met een integrale visie voor de installaties
en niet altijd op de meest eﬃciënte manier gedocumenteerd.
ADVIES
Op basis van een korte analyse van de regelingen en instellingen van het gebouwbeheersysteem (GBS) zijn diverse
aandachtspunten en mogelijke foutieve instellingen geconstateerd. De praktijk laat zien dat periodieke controle en toetsing
van de regelingen en instellingen (monitoring) door een meet- en regelspecialist onnodige energiegebruik van de installaties
kan voorkomen. Energie- en installatiemonitoring kan een besparing opleveren van 5-15%.
VOORDELEN & NADELEN
• Voordelen: eenvoudig te realiseren, weinig kosten, goede invloed op klimaat en energieverbruik.
• Nadelen: geen.

1.4 ISOLEREN VAN LEIDINGEN EN APPENDAGES
HUIDIGE SITUATIE
Bij oudere installaties komt het nog regelmatig voor dat leidingen en appendages niet geïsoleerd zijn. Ook zie je regelmatig
dat vanwege (initiële) kostenoverweging de isolatie wordt weggelaten. Het niet isoleren van bijvoorbeeld de (warmte)
leidingen, afsluiters en ﬂenzen zorgt voor veel warmteverlies op deze punten. Ook bij de Hanzehogeschool zijn er nog diverse
leidingen en appendages die niet of onvoldoende geïsoleerd zijn.
ADVIES
Op basis van de rondgang en kennis van de onderhoudsmonteurs is naar voren gekomen dat er nog veel te besparen valt
op het voorkomen van warmteverliezen. Geadviseerd wordt om leidingen en appendages in technische ruimtes goed te
isoleren en hierdoor onnodig warmteverlies te voorkomen. Het isoleren van leidingen en appendages kan een besparing
opleveren van 3-7%.
VOORDELEN & NADELEN
• Voordelen: eenvoudig te realiseren, weinig kosten, goede invloed op energieverbruik.
• Nadelen: minder toegankelijk bij lekkage en onderhoud.

Figuur 1 Leidingen en appendages zijn niet geïsoleerd en Figuur 2 Leidingen en appendages zijn wél geïsoleerd
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1.5 BOUWKUNDIG ISOLEREN
HUIDIGE SITUATIE
Er zijn nog veel gebouwen waar warmte door de schil van het gebouw naar buiten vloeit. Vooral de wat oudere gebouwen
hebben hier mee te maken. Ook de gebouwen van de Hanzehogeschool hebben te maken met relatief grote verliezen door
gebrekkige isolatie van de bouwkundige schil. Vooral in de binnenstad bij de relatief oude gebouwen is hier veel winst te
behalen.
ADVIES
Het verbeteren van de bouwkundige isolatie verkleint de warmteverliezen door de schil van een gebouw naar buiten.
Bouwkundige isolatie is er in veel verschillende mogelijkheden, maar in de bestaande bouw is dit beperkt door de
bouwkundige inpasbaarheid en economische haalbaarheid. De mogelijkheden voor het ‘na-isoleren’ van een gebouw zijn
hieronder per vlak uitgelicht.
Gevelisolatie
Gevelisolatie bij bestaande bouw is mogelijk in drie vormen, namelijk spouwmuurisolatie, isolatie van muren aan de
buitenzijde, en isolatie van de binnenzijde van muren. Spouwmuurisolatie vergt de minste ingreep, aangezien er bij deze
vorm van isoleren tussen de bestaande spouw van een gebouw isolatiemateriaal wordt gespoten. Op het oog verandert
er niets en er hoeven binnen of buiten geen bouwkundige maatregelen genomen te worden. Om deze vorm van isolatie te
kunnen toepassen dient er een spouw aanwezig te zijn. Het na-isoleren van de buiten- of binnenmuren met bijvoorbeeld
het plaatsen van voorzetwanden vergt een grotere ingreep en is tevens kostentechnisch minder interessant. Nieuwe
ontwikkelingen van isolatiedekens (bijvoorbeeld Bluedec) verkleint de ingreep voor het isoleren van buiten- en binnenmuren,
maar de kosten hiervoor zijn hoog.
Dakisolatie
De meeste warmte stroomt door het dak naar buiten. De mogelijkheden in de bestaande bouw voor het na-isoleren van
het dak zijn verschillend voor platte daken en schuine daken. Het na-isoleren van een plat dak kan over de bestaande
dakbedekking worden aangebracht. Door het aanbrengen van isolatie over de bestaande dakbedekking dient in sommige
gevallen de dakrand aangepast of verhoogd te worden. Een schuin dak kan geïsoleerd worden aan de onderzijde van het
dak door aanvullende isolatie aan te brengen.
Vloerisolatie
Het isoleren van de vloer in de bestaande bouw is mogelijk door isolatie aan te brengen in de kruipruimte. Dit kan
bijvoorbeeld door de kruipruimte te vullen met EPS-chips. Voor het toepassen van deze vorm van isoleren dient er wel een
kruipruimte aanwezig te zijn.
Beglazing
Doorgaans is de beglazing een van de minder goed geïsoleerde delen van een gebouwschil. Positieve eﬀecten van
beglazing zijn daglichttoetreding en een ruimtelijk gevoel. Maar beglazing heeft ook enkele negatieve eﬀecten; zo zal in de
zomer stralingswarmte en zonnewarmte van buiten door de beglazing in een ruimte komen, die vervolgens dient te worden
gekoeld. In de winter zal de warmte in de ruimte door de beglazing naar buiten worden getransporteerd. Beide eﬀecten zijn
afhankelijk van de isolatiewaarde van het glas en zorgen voor een belasting op de klimaatinstallatie.
In de bestaande bouw kan in veel gevallen de isolatiewaarde van het glas verhoogd worden door het toepassen van nieuw
glas. Door de jaren zijn door nieuwe ontwikkelingen de isolatiewaardes gestegen van glas. Door het toepassen van
HR++-glas wordt het glasoppervlak van een gebouw beter geïsoleerd. De invloed van stralingswarmte en zonnewarmte
wordt hierdoor verlaagd.
Naast HR++-glas kunnen bestaande glasoppervlakken worden voorzien van een glasfolie, die stralingswarmte en
zonnewarmte reﬂecteert door de aanwezigheid van ultraﬁjne metaaldeeltjes (het daglicht wordt echter niet of minimaal
gereduceerd). Het energiegebruik voor koeling zal hierdoor in de zomer afnemen en in de winter zal er door reﬂectie van de
interne warmte minder energieverlies naar buiten optreden met als resultaat een lager gasverbruik voor verwarming.
Advies: begin met HR++-glas
Alles kan geïsoleerd worden, maar de economische haalbaarheid speelt mee. Hierdoor vallen uiteenlopende mogelijkheden
om te isoleren weg. De toepassing van HR++-glas is op de meeste gebouwen van toepassing, heeft de minste
economische ingreep, en geeft doorgaans de hoogste besparing (10-30% afhankelijk van het huidige glas). Het advies is om
deze isolerende maatregel in ieder geval toe te passen en waar nodig extra isolerende maatregelen te treﬀen.
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VOORDELEN & NADELEN
• Voordelen: hoge energiebesparing.
• Nadelen: hoge kosten, lange terugverdientijd, lastig te realiseren.

1.6 VERVANGEN LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
HUIDIGE SITUATIE
Veel gebouwen beschikken tegenwoordig over mechanische ventilatie, waarvoor luchtbehandelingskasten (LB-kasten)
zijn opgesteld. LB-kasten bestaan in drie verschillende systemen: toevoer, afvoer en gebalanceerd. Door de toevoer- en
afvoersystemen te voorzien van warmteterugwinning (WTW) kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden, maar dit is
economisch en vaak technisch niet haalbaar.
ADVIES
Wat is wél mogelijk? De gebalanceerde systemen zijn meestal al voorzien van WTW, waarvan het
warmteterugwinningsrendement vaak verbeterd kan worden. Relatief oude LB-kasten met WTW zijn meestal voorzien van
een twincoil-WTW die een rendement heeft van ongeveer 45%. Het vervangen van deze LB-kasten door LB-kasten met
een warmtewiel-WTW (rendement circa 75%) verhoogt het rendement met 30%. Het gasverbruik zal door het verhogen
van het warmteterugwinningsrendement afnemen, aangezien er minder lucht verwarmd hoeft te worden. Over het totaal
energiegebruik voor verwarming zal dit, afhankelijk van het aantal LB-kasten met een twincoil-WTW, een besparing opleveren
van 5-10%.
VOORDELEN & NADELEN
• Voordelen: veel energiebesparing mogelijk.
• Nadelen: hoge kosten, lange terugverdientijd, technisch lastig.

1.7 VERWIJDEREN RECIRCULATIELEIDING WARMTAPWATER
HUIDIGE SITUATIE
Een tapwaterinstallatie kan recirculatieleidingen bevatten. Door middel van recirculatieleidingen wordt het tapwater op
temperatuur gehouden voor het direct verkrijgen van warmtapwater en om legionella te voorkomen. Het kost echter veel
energie om de recirculatieleidingen op temperatuur te houden. Door een centrale gasgestookte boiler te vervangen door
decentrale elektrische boilers zijn de recirculatieleidingen overbodig en blijft het warmteverlies van deze leidingen bespaard.
Tevens wordt er hierdoor geen aardgas meer verbruikt.
ADVIES
Het advies is om de recirculatieleidingen voor warmtapwater te verwijderen en uit te voeren in combinatie met de conversie
van de gasgestookte boilers naar elektrische boilers (zie volgende advies). Het verwijderen van recirculatieleidingen ten
behoeve voor warmtapwater levert over het algemeen een besparing op van ca. 3%. In combinatie met decentrale
elektrische boilers zullen tevens de kosten ten behoeve van legionellapreventie vervallen.
VOORDELEN & NADELEN
• Voordelen: minder onderhoud, energiebesparing, kleine investering.
• Nadelen: geen.

1.8 GASBOILERS VERVANGEN DOOR ELEKTRABOILERS
HUIDIGE SITUATIE
In sommige gebouwen van de Hanzehogeschool wordt warmtapwater middels gasgestookte boilers op temperatuur
gebracht. Deze zullen vervangen moeten worden door elektrische boilers om in 2025 de aardgaskraan op 0 te draaien. Deze
maatregel zal in combinatie met het verwijderen van eventuele recirculatieleidingen voor warmtapwater uitgevoerd moeten
worden.
ADVIES
Het advies is om de huidige tapwaterinstallatie aan te passen en elektrische boilers in te passen in plaats van de huidige
gasgestookte boilers. Deze maatregel levert een besparing op van ca. 2%. In combinatie met het verwijderen van de
recirculatieleidingen levert dit een totale besparing op van ca. 5%.
VOORDELEN & NADELEN
• Voordelen: energiekosten besparen.
• Nadelen: meer elektraverbruik.
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1.9 KOKEN OP GAS VERVANGEN DOOR ELEKTRA
HUIDIGE SITUATIE
Er wordt momenteel op de Hanzehogeschool voor een deel gekookt op gas en voor een deel op elektra. In 2025 zal de
aardgraskraan dicht gedraaid worden op de Hanzehogeschool om de doelstelling te halen. De fornuizen waar momenteel
nog op gas gekookt wordt zullen vervangen moeten worden door een elektrisch fornuis.
ADVIES
Er wordt dan ook geadviseerd om de gasfornuizen te vervangen voor een elektrisch fornuis. De meest eﬃciënte vorm van
elektrisch koken is koken op inductie. Het inpassen van een inductiekookplaat levert een besparing op van ca. 2%.
VOORDELEN & NADELEN
• Voordelen: veiliger.
• Nadelen: meer elektraverbruik.

1.10 WARMTEPOMP
ADVIES
De warmtepomp wordt breed gezien als een duurzamer alternatief voor verwarmingsdoeleinden. Het is de meest
voorkomende toepassing in de woningbouw en utiliteitsbouw voor het duurzaam opwekken van warmte. De warmtepomp
gebruikt lagetemperatuur-omgevingswarmte uit de bodem of de lucht en brengt dit op een hoger temperatuurniveau voor
verwarmingsdoeleinden. Wanneer de bodem als warmtebron voor de warmtepomp wordt gebruikt, is er meestal sprake van
warmte- en koudeopslag met open bodembronnen (WKO) en soms gesloten bronnen (bodemwisselaar). Om de conversie
van gas naar een duurzame warmteopwekking te komen is de warmtepomp een goed alternatief.
Bij de warmtepomp heb je verschillende systemen. De keuze van het systeem hangt af van de situatie:
• Lucht/lucht-warmtepomp: Lucht/lucht-warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht en verwarmen de ruimte door
middel van ventilatie-unit, meestal aan de wand gemonteerd. Deze toestellen worden in hoofdzaak gekozen voor hun
functie als airconditioning, maar recente toestellen zijn vaak ‘omkeerbaar’ en kunnen zo omgeschakeld worden naar de
functie van warmtepomp.
• Lucht/water-warmtepomp: Lucht/water-warmtepompen putten energie ook uit de lucht en pompen deze op tot een
hogere temperatuur. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan water. Door water als transportmedium te gebruiken, kan
de warmte worden afgegeven door vloerverwarming en/of radiatoren in het gebouw. Dit is een ideaal systeem voor de
verwarming van een gebouw. De hoogste rendement (COP) wordt behaald bij lage watertemperaturen (LTV). Dit betekent
dat het afgiftesysteem hiervoor wel geschikt moet zijn. Daarnaast is het ook nog mogelijk om met sommige lucht/waterwarmtepompen te koelen.
• Water/water-warmtepomp: De werking van een water/water-warmtepomp is identiek aan een lucht/waterwarmtepomp, alleen wordt er warmte uit een waterbron gehaald, zoals een WKO of oppervlaktewater.
Voor al deze types geldt dat er verschillende rendementen mogelijk zijn. Om een hoog rendement te halen, is een juiste
keuze nodig van:
• Type koudemiddel;
• Temperatuurtraject;
• Type compressoren;
• Aansturing compressoren (aan/uit of inverter gestuurd);
• Grootte van de warmtewisselaar.
VOORDELEN & NADELEN
• Voordelen: Duurzame opwek, lage energiekosten.
• Nadelen: Extra elektraverbruik.
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1.11 GEOTHERMIE
HUIDIGE SITUATIE
De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, verenigd in WarmteStad BV, leggen een warmtenetwerk aan in de
wijken Paddepoel en Selwerd, dat gevoed wordt door diepe aardwarmte (geothermie). De aardwarmtebron die hiervoor
moet worden aangeboord, is gesitueerd op de Zernike-campus, nabij EnTranCe.

Geothermie benut de warmte die diep in de aarde is opgeslagen. Voor een aardwarmtesysteem worden twee putten
gemaakt. Uit één wordt het hete water gehaald, met de andere wordt het afgekoelde water teruggebracht. De putten op
Zernike-campus worden tot ruim drie kilometer in de zandsteenlaag geboord. Het water uit deze zandsteenlagen is heet
maar ook zeer zout. Een aardwarmtebron is een gesloten systeem. Dat betekent dat het naar boven gehaalde water ook
wordt teruggepompt. Via een warmtewisselaar wordt alleen de warmte uit het water gehaald. Het zoute water zelf gaat dus
niet door de buizen naar de wijken. Op deze manier kan een put wel 40 jaar meegaan.
Geothermie is een bewezen techniek, die in andere landen al vele jaren in gebruik is. Ook in Nederland is geothermie bezig
aan een opmars. Momenteel zijn in ons land dertien geothermische doubletten (een combinatie van een productieput en
een injectieput). WarmteStad is een nutsbedrijf dat duurzame en betaalbare warmte wil leveren aan corporaties, bedrijven,
instellingen en particuliere afnemers. Het project draagt daarmee bij aan de doelstelling van de gemeente Groningen om in
2035 energieneutraal te zijn. Op de Zernike-campus zullen verschillende gebouwen van de Hanzehogeschool aangesloten
worden op dit aardwarmtenetwerk.
ADVIES
Het advies is om de huidige tapwaterinstallatie aan te passen en elektrische boilers in te passen in plaats van de huidige
gasgestookte boilers. Deze maatregel levert een besparing op van ca. 2%. In combinatie met het verwijderen van de
recirculatieleidingen levert dit een totale besparing op van ca. 5%.
VOORDELEN & NADELEN
• Voordelen: duurzame energieopwekking, relatief eenvoudig in te passen.
• Nadelen: duur per GJ, afhankelijk van bron.
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Samenvatting van
roadmaps per gebouw
DE 11 MAATREGELEN VORMEN EEN MENUKAART, PER GEBOUW GELDT EEN SELECTIE.
IN HET OVERZICHT OP DE VOLGENDE PAGINA’S VATTEN WE DE MAATREGELEN
SAMEN DIE PER GEBOUW NODIG ZIJN OM VAN HET AARDGAS AF TE KUNNEN. DE
MAATREGELEN ZIJN IN DE TIJD GEPLAATST, ZODAT ZE EEN ROADMAP RICHTING 2025
VORMEN. DE VOLLEDIGE ROADMAPS PER GEBOUW ZIJN OPGENOMEN IN DE BIJLAGE.
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Gebouw

2017

2018

2019

2020

BINNENSTAD
Prins Claus
Conservatorium
Investering: € 201.000
Reductie gas: 100%

Academie Minerva
Investering: € 242.000
Reductie gas: 100%

Isoleren van
appendages en
leidingen

Isoleren van de
bouwkundige schil

Isoleren van
appendages en
leidingen
Isoleren van
appendages en
leidingen

Verwijderen
recirculatie-leidingen
warmtapwater

Isoleren van
appendages en
leidingen

Gasgestookte boiler
vervangen door
elektra

Huidige split units en
VRV gebruiken voor
verwarming

Praedinius
Investering: € 238.000
Reductie gas: 100%

Isoleren van
appendages en

Isoleren van de
bouwkundige schil

Isoleren van
appendages en
Huidige split units en
VRV gebruiken voor
Wiebenga-complex
Investering: € 388.000
Reductie gas: 100%

Isoleren van
appendages en
leidingen

Koken op gas
vervangen door
elektra

Verwijderen
recirculatieleidingen
warmtapwater

Isoleren van de
bouwkundige schil

Isoleren van
appendages en
leidingen
Singelhuis
Investering: Reductie gas: 100%

Afstoten van het
gebouw

Bouwkunst-School
van de Architectuur
Investering: Reductie gas: 100%

Afstoten van het
gebouw
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Gebouw

2021

2022

2023

2024

BINNENSTAD
Isoleren van de
bouwkundige schil
Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Prins Claus
Conservatorium
Investering: € 201.000
Reductie gas: 100%

Academie Minerva
Investering: € 242.000
Reductie gas: 100%

Praedinius
Investering: € 238.000
Reductie gas: 100%

Wiebenga-complex
Investering: € 388.000
Reductie gas: 100%

Isoleren van de
bouwkundige schil

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Isoleren van de
bouwkundige schil

Singelhuis
Investering: Reductie gas: 100%
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Gebouw

2017

2018

2019

Isoleren van
appendages en
leidingen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Geothermie
aansluiten

Geothermie
aansluiten

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

2020

ZERNIKECAMPUS
BrugsmaBorg
Investering: € 40.000
Reductie gas: 100%

Inregelen installaties
Huidige split units en
VRV gebruiken voor
verwarming
EnTranCe
Investering: € 17.000
Reductie gas: 100%

Inregelen installaties

Van Doorenveste
Investering: € 175.000
Reductie gas: 100%

Marie KamphuisBorg
Investering: € 140.000
Reductie gas: 100%

Isoleren van
appendages en
leidingen
Inregelen installaties
Huidige split units en
VRV gebruiken voor
verwarming

IFD Marie KamphuisBorg
Investering: € 7.000
Reductie gas: 100%

Isoleren van
appendages en
leidingen
Inregelen installaties
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Verwijderen
recirculatieleidingen
warmtapwater

Gebouw

2021

2022

2023

2024

ZERNIKECAMPUS
BrugsmaBorg
Investering: € 40.000
Reductie gas: 100%

EnTranCe
Investering: € 17.000
Reductie gas: 100%

Biogas ter vervanging
van aardgas

Verwijderen
recirculatieleidingen
warmtapwater

Van Doorenveste
Investering: € 175.000
Reductie gas: 100%

Gasgestookte boiler
vervangen door
elektra

Marie KamphuisBorg
Investering: € 140.000
Reductie gas: 100%

Koken op gas
vervangen door
elektra

IFD Marie KamphuisBorg
Investering: € 7.000
Reductie gas: 100%
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Gebouw

2017

2018

2019

2020

Isoleren van
appendages en
leidingen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Slopen P-wing

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

Gasgestookte
warmteopwekking
vervangen

ZERNIKECAMPUS
Willem Alexander
Sportcentrum
Investering: € 40.000
Reductie gas: 100%

Inregelen installaties
Huidige split units en
VRV gebruiken voor
verwarming

Van Olst-complex
Investering: € 66.000
Reductie gas: 100%

Isoleren van
appendages en
leidingen
Inregelen installaties
Huidige split units en
VRV gebruiken voor
verwarming
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Gebouw

2021

2022

Verwijderen
recirculatieleidingen
warmtapwater

Koken op gas
vervangen door
elektra

2023

2024

ZERNIKECAMPUS
Willem Alexander
Sportcentrum
Investering: € 40.000
Reductie gas: 100%

Van Olst-complex
Investering: € 66.000
Reductie gas: 100%

Gasgestookte boiler
vervangen door
elektra

Biogas ter vervanging
van aardgas
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Business case aardgas-op-0
Voor 13 gebouwen zijn 13 roadmaps geformuleerd. Waartoe telt dat op? De
totale investeringskosten om gasloos te worden in de binnenstad en op de
Zernike-campus bedragen € 1,5 miljoen. Daar tegenover staan signiﬁcante
besparingen op de gasrekening. Na de initiële investeringsperiode tot 2025 is
de terugverdientijd 6,4 jaar.
INVESTERINGEN

De totale investeringskosten om gasloos te worden in de binnenstad en op de Zernike-campus bedragen cumulatief
€ 1.500.000; zie Figuur 3. In de roadmaps zijn de investeringen zoveel mogelijk gelijkmatig verspreid over de jaren. Verder
worden quick wins eerst verzilverd en is er rekening gehouden met de overstap van de Zernike-campus naar geothermie. De
laatste stappen zijn het isoleren van de panden in de binnenstad en het overstappen op duurzame opwek in de binnenstad.

Figuur 3 Verloop jaarlijkse investeringskosten om 13 panden gasloos te maken

BUSINESS CASE

Tegenover de investeringen staan besparingen op de gasrekening. Tegelijkertijd neemt het elektriciteitsgebruik en de
bijbehorende rekening toe.
Momenteel betaalt de Hanzehogeschool jaarlijks € 438.594 voor het gasverbruik (naar rato eigen panden). Na alle maatregelen
resteren in 2025 geen kosten meer voor aardgas, maar is er € 305.575 aan kosten voor extra stroom bijgekomen. Dat betekent
een reductie van (afgerond) € 133.000 aan energiekosten per jaar (14% op de totale energierekening).
Hoe weegt de investering op tegen de besparingen?
• Wanneer er géén reducerende maatregelen en duurzame opwek worden toegepast bedragen de gaskosten in totaal
€ 3.947.000 tot en met 2025.
• Wanneer er dit jaar gestart wordt met de energiebesparende maatregelen en de duurzame opwek dan bedragen de totale
kosten € 3.300.000.
• Dat resulteert in een besparing op gaskosten tot en met 2025 van € 647.000.
• Dit betekent dat er nog een bedrag van € 853.000 (€ 1.500.000 – € 647.000) overblijft van de investeringskosten.
• Elk jaar wordt er een besparing gerealiseerd van € 133.000.
Dit betekent dat de gasinvestering in 6,4 jaar terugverdiend is na 2025 (€ 853.000 / € 133.000 = 6,4 jaar); zie Figuur 4
voor een overzicht van de ontwikkeling in gasverbruik, stroomverbruik en de energiekosten bij de implementatie van 13
roadmaps.
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Figuur 4 Ontwikkeling van gasverbruik, stroomverbruik en energiekosten tot 2025 bij implementatie van 13 roadmaps
We sluiten af met te benadrukken dat deze business case als indicatief moet worden beschouwd. Een aantal zaken die
de business case in meer of mindere mate beïnvloeden, zijn nog niet meegenomen. Aan de kostenzijde zijn bijvoorbeeld
rente (cost of capital), sloopkosten en afstootkosten nog niet meegenomen. Positieve invloed op de business case is dat
het meerjarenonderhoudsplan nog niet integraal is meegenomen. Extra investeringen, zoals het vervangen gasboilers, zijn
bijvoorbeeld niet van de investering afgehaald. Besparing op aansluitkosten gas zijn ook niet meegenomen. Tot slot wordt
de business case ook aanzienlijk beïnvloed door de keuze nu al te gaan investeren in energie op nul (zie volgende sectie:
Doorkijk naar 2035). Meer uitwerking is met andere woorden nodig.
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Doorkijk naar 2035: Op naar
energieneutraal!
Met de doelstelling om binnen The Green Quest de aardgaskraan op nul te
draaien, zet de Hanzehogeschool een forse stap naar energieneutraliteit.
Maar de Hanzehogeschool heeft zich óók ten doel gesteld om, net als vele
andere bedrijven en organisaties in de gemeente Groningen, in 2035 volledig
energieneutraal te zijn. Ook al was het geen expliciete doelstelling binnen The
Green Quest, we kunnen toch alvast een doorkijk bieden.
PLANNEN VOOR EEN ONZEKERE TOEKOMST

De term ‘energieneutraal’ betekent dat het energieverbruik van alle gebouwen van de Hanzehogeschool in Groningen even
groot is als er in één jaar door eigen duurzame energie-installaties wordt opgewerkt. Als de Hanzehogeschool dat zou
realiseren zou dat een enorme impuls geven aan een energieneutrale omgeving in Nederland.
Tegelijkertijd is het jaar 2035 nog ver weg. Dit maakt het lastig om goed de gevolgen van de keuzes van nu te kunnen
inschatten. Veranderende studentenaantallen, veranderende huisvestingswensen, veranderende technologie – het zijn
factoren die in grote mate invloed hebben op de doelstelling om energieneutraal te zijn in 2035. Maar de doelstelling
betekent onvermijdelijk dat in de keuzes die nu gemaakt worden energie een belangrijke wegingsfactor moet zijn. Nieuw
te ontwikkelen vastgoed zou eigenlijk nu al energieneutraal moeten zijn en bij het vervangen van bijvoorbeeld technische
installaties moet gekeken worden naar de totale kosten over de levensduur (TCO) in plaats van enkel de initiële investering.
Hoewel de toekomst onzeker is, betekent dit niet dat deze niet energieneutraal kan zijn. Door fors in te zetten op de
eerste twee stappen van de Trias Energetica – energiebesparing en zelf energie opwekken – is een energieneutrale
Hanzehogeschool in 2035 haalbaar. Met de kennis van nu lopen we deze stappen langs en richten ons daarbij op elektriciteit
– dat blijft immers nog over. We sluiten af met twee scenario’s richting 2035.

STAP 1: ENERGIEBESPARING

Het huidige elektriciteitsverbruik kan grofweg worden opgedeeld in drie grote onderdelen:
1. Verlichting;
2. Apparatuur;
3. Pompen en ventilatoren.
Het resterende verbruik komt voor rekening van koeling van gebouwen en de verwarming van het zwembad. Het verkleinen
van het elektriciteitsgebruik heeft het grootste eﬀect wanneer ingezet gaat worden op het verkleinen van deze drie grote
posten.

Figuur 5 Verdeling elektriciteitsgebruik Hanzehogeschool (2016)
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De elektriciteitsvraag gaat in de toekomst toenemen. Dit komt doordat de huidige gasvraag, naast geothermie, ingevuld gaat
worden met elektriciteit. De verwachting is dat het verbruik zal stijgen tot circa 8,4 GWh per jaar, ongeveer 10% meer dan
het huidige elektriciteitsverbruik.
VERLICHTING
Een deel van de verlichting op de Hanzehogeschool is al vervangen voor energiezuinige LED-verlichting. Goede LEDverlichting kan circa 65% reduceren op het energieverbruik ten opzichte van de huidige verlichting. Door toepassing
van LED-verlichting kan de totale elektriciteitsvraag met circa 2,2 GWh/jaar gereduceerd worden (24%). De investering
wordt geraamd op € 1.650.000,- (uitgaande van 50% LED, dus € 20 per m2, en 50% is meerinvestering ten opzichte van
traditionele oplossing, is € 10 per m2).
APPARATUUR
Bijna een derde van het elektriciteitsverbruik komt voor rekening van apparatuur. Denk daarbij aan computers, printers,
digitale borden, koﬃeautomaten, etc. In veel van deze apparatuur kunnen, net als bij apparatuur thuis, keuzes gemaakt
worden in de energiezuinigheid. Het vervangen van apparatuur voor energiezuinige varianten kan een besparing opleveren
van 50% ten opzichte van het huidige niveau. De toepassing van energiezuinige apparatuur kan de totale elektriciteitsvraag
met ca. 1,3 GWh/jaar reduceren (15%). De investering wordt geraamd op € 2.500.000,-.
POMPEN EN VENTILATOREN
Om de gebouwen te conditioneren wordt gebruik gemaakt van pompen en ventilatoren. Pompen zorgen er bijvoorbeeld voor
dat het warme water voor de CV installaties verpompt wordt en ventilatoren worden gebruikt in ventilatiesystemen. Nieuwe
types pompen en ventilatoren, de zogenoemde frequentie geregelde pompen, kunnen een besparing van ca. 30% op het
elektriciteitsgebruik realiseren.
Energiezuinige pompen en ventilatoren kunnen de totale elektriciteitsvraag met ca. 0,2 GWh/jaar reduceren (2%). De
investering wordt geraamd op € 150.000,-.
HUISVESTING
Energiereductie kan niet alleen gevonden worden door het toepassen van besparingsmaatregelen. Ook het kritisch kijken
naar het huisvestingsbeleid kan helpen in het bereiken van de doelstellingen. Wanneer blijkt dat de Hanzehogeschool de
beschikking heeft over teveel vloeroppervlak in verhouding tot het aantal studenten en medewerkers moet overwogen
worden om de energetisch meest slechte gebouwen te sluiten. Dit past dan zowel binnen het huisvestingsbeleid als de
doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. Figuur 6 geeft een overzicht van de energieprestatie per gebouw (lager is
beter).

Figuur 6 Energieprestaties van de gebouwen van de Hanzehogeschool

RUIMTEMANAGEMENT
Ruimtemanagement heeft niet alleen grote impact op het gasgebruik, maar ook op het elektriciteitsgebruik. De grote
verscheidenheid aan leveranciers en functionaliteiten maakt het echter lastig om te bepalen wat het werkelijke eﬀect gaat
zijn. Een interessante startup van de Rijksuniversiteit Groningen is bijvoorbeeld ‘sustainable buildings’. Deze startup maakt
gebruik van algoritmes om energiebesparing te realiseren. Verder wordt met behulp van sensoren data verzameld welke
gebruikt wordt voor het geven van relevante informatie aan de gebruikers van het gebouw. Dit om bewustwording te creëren
en gebruikers anders te laten handelen. Er wordt voorgesteld om een eerste pilot met deze startup te onderzoeken. Bij
succesvolle resultaten kan opgeschaald gaan worden.
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SAMENVATTING
Uitgaande van de toepassing van bovenstaande maatregelen wordt het volgende gerealiseerd:
1. Energiebesparing

GWh

Totaal elektriciteitsverbruik na maatregelen aardgas-op-nul

8,40

Reductie door LED-verlichting

-/- 2,20

Reductie door energiezuinige apparatuur

-/- 1,30

Reductie door energiezuinige pompen

-/- 0,20

Resterende elektriciteitsvraag

4,70

STAP 2: ELEKTRICITEIT OPWEKKEN

Om energieneutraal te zijn moet de Hanzehogeschool de resterende elektriciteitsvraag van circa 4,7 GWh per jaar duurzaam
opwekken. Hiervoor liggen zon- of windenergie voor de hand: de twee vormen die momenteel economisch het meest
haalbaar zijn. De resterende elektriciteitsvraag vraagt echter niet alleen economische haalbaarheid maar ook praktische
inpasbaarheid. Ter illustratie, 4,70 GWh staat gelijk aan ca. 32.000 m2 zonnepanelen of één grote windturbine van 100 meter
hoog met een rotordiameter van 80 tot 120 meter. De impact van deze oplossingen op het landschap is groot. Er zal dus
gekeken moeten worden naar een mix van maatregelen waarbij – nogmaals – ook toekomstige ontwikkelingen niet uit het
oog verloren mogen raken.
PV-PANELEN
Zonnepanelen, ook wel photovoltaic (PV) panelen genoemd, kunnen elektriciteit opwekken. PV-panelen kennen
tegenwoordig verschillende verschijningsvormen. Ze worden voornamelijk gebruikt op daken, maar ook als carport voor
auto’s, gevelbekleding, geïntegreerd in glas of in een veldopstelling. Over het algemeen renderen zonnepanelen het beste
wanneer ze onder een helling op het zuiden georiënteerd worden.
Zichtbaarheid
De vele toepassingsmogelijkheden van zonnepanelen maakt dat ze zeer goed toepasbaar zijn om een gevoel van
duurzaamheid te creëren. Denk daarbij aan het toepassen van een solar-ﬁetspad of een overkapping van zonnepanelen op
de ﬁetsenstalling.
Binnen de Hanzehogeschool wordt momenteel al ﬂink ingezet op het plaatsen van PV-panelen. Voor de komende jaren zijn
al plannen gemaakt om panelen te leggen op alle gebouwen waar dat mogelijk is.

Geschikt oppervlakte (m2)

Aantal panelen

Energie opwekking (MWh/jr)

Investering in €

Van Olst-complex

5.780

2.141

505

525.980

Wiebenga-complex

2.600

963

227

236.600

Prins Claus Conservatorium

2.000

741

175

182.000

Extra op EnTranCe

1.180

437

103

107.380

200

74

17

18.200

11.760

4.356

1.027

1.070.160

Fietsenstalling
Totaal
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Zonnig ﬁetspad met oplaadbank
Om bewustwording bij studenten en medewerkers te creëren is het zichtbaar maken van duurzaamheid belangrijk. Een
mooie oplossing welke hieraan kan bijdragen is een zogenoemde solar-ﬁetspad. Een weg, geschikt voor ﬁetsers én auto’s,
wordt gebruikt als één groot zonnepaneel. De weg van de Van Olst-toren (Zernikeplein 7) naar Marie Kamphuisborg 23
wordt veel gebruikt door zowel voetgangers als ﬁetsers. Bovendien is het een zichtlocatie aan de voet van de Van Olst-toren.
Dit maakt deze weg bijzonder geschikt om te metamorferen naar een solar-ﬁetspad met een oplaadbank. Deze oplaadbank
is gemaakt van gerecycled materiaal en kan gebruikt worden voor het opladen van telefoon, laptop of E-bike. Maar
uiteraard ook als bankje om op te zitten. Hoewel de technologie van solar-ﬁetspaden nog volop in ontwikkeling is, zijn er
wel aan een aantal aanbieders van dit product. En juist doordat het nog in ontwikkeling is heeft de weg nog een relatief lage
energieopbrengst. Deze maatregel verdient zichzelf daarmee dus ook niet terug uit de energieopbrengst maar in een grotere
bewustwording van duurzaamheid voor studenten, medewerkers en bezoekers.
Energieopwekking:
Kosten:

0,0035 GWh/jr
€ 80.000,-

Figuur 7 Voorbeeld van een solar road

Van Olst-toren
De Van Olst-toren is de blikvanger op het Zernike-complex en kan daarmee een belangrijke rol spelen in het zichtbaar maken
van duurzaamheid. Een mooie kans daarin bieden de gevelpanelen die toegepast zijn. Deze demontabele panelen zijn niet
onderhoudsvriendelijk. Twee keer per jaar vindt er een grote schoonmaakactie plaats waaraan een behoorlijk kostenplaatje
ook een belasting op het milieu door schoonmaakmiddelen hangt. De panelen zouden vervangen kunnen worden voor
zonnecellen in glas zonder frame. Het glas kan in elke gewenste kleur geleverd worden. Deze zichtbare duurzame maatregel
stimuleert bewustwording en betrokkenheid onder medewerkers en studenten in hun ontwikkeling naar hun rol als
ambassadeur en rolmodel in duurzaamheid. De toren geeft uitstraling aan het duurzame imago van de Hanzehogeschool.

Op de gevel is ruimte voor ca. 1.500 panelen welke een vermogen van ca. 217 kW realiseren als alle gevels (oost, zuid én
west) worden gebruikt.
Energieopwekking:
Kosten:

0,10 GWh/jr
€ 1.400.000,-
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Samenvatting PV-panelen
Uitgaande van bovenstaande potentieel, en rekening houdend met de reeds gerealiseerde hoeveelheid zonnepanelen op het
dak van EnTranCe, die nu ca 0,25 GWh/jaar opleveren, dient die volgende elektriciteitsvraag nog ingevuld te worden:
2. Opwek met PV-panelen
Totaal elektriciteitsverbruik (na besparende maatregelen)

GWh
4,70

Opwek EnTranCe

-/- 0,25

Opwek alle gebouwen

-/- 1,00

Opwek solar ﬁetspad

-/- 0,003

Opwek Van Olst-toren

-/- 0,10

Resterende elektriciteitsvraag

3,35

De totale investering bedraagt € 2.550.160,-.
WINDENERGIE
Een grote windturbine wekt meer energie op dan een kleine. De ashoogte en de rotordiameter bepalen de potentiële
opbrengst. Hoger in de lucht is meer wind, windmolens met een grote ashoogte brengen dus meer op. Voor de rotor
geldt: als de rotordiameter twee keer zo groot is, wordt de productie verviervoudigd. De huidige windturbines hebben een
ashoogte van 80 tot 120 meter en een rotor diameter van 90 tot 120 meter.
Het vinden van een geschikte locatie voor een windmolen is echter lastig. Er moet rekening gehouden worden met lange
vergunningsprocedures, het creëren van draagvlak bij omwonenden en het verkrijgen van subsidie om de windmolens
economisch rendabel te maken. Vanuit dat perspectief lijkt de realisatie van een windmolen voor eigen gebruik niet de eerste
keuze. Wanneer de opwek ingevuld kan worden vanuit andere bronnen heeft dat duidelijk de voorkeur.
Toekomstige ontwikkelingen
De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Zo worden energetische prestaties van zonnepanelen
met de dag beter en zijn er volop ontwikkeling op het gebied van energieopslag. Op EnTranCe wordt hieraan actief
invulling gegeven. Omdat het nog onduidelijk is wat de toekomst gaat brengen is het interessant om in de route naar
energieneutraliteit hier continu voor open te blijven staan. In de invulling naar energieneutraliteit is in de scenario’s rekening
gehouden met deze toekomstige ontwikkelingen. Voor deze ontwikkelingen is in de begroting een som van € 1.000.000,opgenomen.
Om energieneutraal te worden dient een de resterende elektriciteitsvraag van 3,35 GWh per jaar geleverd te worden. Er
wordt voorgesteld om deze vraag te verdelen over het realiseren van een groot PV-park, een zonneweide van ca. 1,85 MW
ofwel ca. 11.350 m2 PV-panelen, zie Wildcards) en ruimte te houden voor toekomstige ontwikkelingen.
3. Toekomstige ontwikkelingen
Totaal elektriciteitsvraag (na toepassing PV op alle gebouwen)

GWh
3,35

Zonneweide van 2,0 MW

-/- 1,68

Toekomstige ontwikkelingen

-/- 1,67

Resterende elektriciteitsvraag

ENERGIENEUTRAAL IN TWEE SCENARIO’S

De weg naar energieneutraal kan op tal van manieren worden ingevuld. Het gaat er vooral om op welk moment welke
maatregelen genomen gaan worden. We doen hier een voorstel in twee varianten. In de eerste variant worden de
maatregelen zoals hierboven beschreven parallel uitgevoerd aan de maatregelen welke moeten bijdragen aan de gasmeter
op nul. In deze variant is een periode van bijna 20 jaar beschikbaar om alle maatregelen uit te voeren.
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In de tweede variant wordt begonnen met de maatregelen voor energieneutraliteit ná het bereiken van de doelstelling
gasmeter-op-nul. Er is dan dus nog een periode van 10 jaar om de maatregelen te nemen.
VARIANT 1: NU BEGINNEN
Op basis van bovenstaande maatregelen reduceren we de elektriciteitsvraag en vullen we de resterende energievraag
duurzaam in. Figuur 8 geeft het verloop van de energievraag weer tot 2035.

Figuur 8 Verloop van de elektriciteitsvraag (kWh/jaar) in variant 1

Om direct zichtbaarheid te creëren wordt in 2017 gestart met de realisatie van een zonnig ﬁetspad en de gevels van de Van
Olst-toren worden voorzien van PV-panelen. In 2026 wordt een grootschalig PV-park gerealiseerd en de laatste vier jaar
wordt de resterende energievraag ingevuld door de laatste stand der techniek op dat moment.
Samenvatting variant 1

(€)

KOSTEN
Elektriciteitsvraag tot 2035

86 GWh

5.700.000

Gasvraag tot 2025

3,4 mln m3

1.500.000

Warmtevraag tot 2035

215.000 GJ

1.070.000

INVESTERINGEN
Investering gas-op-nul

1.400.000

Investering elektra-op-nul

8.600.000

Totaal

18.500.000
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VARIANT 1: BEGINNEN IN 2025
In deze variant is ervoor gekozen om de maatregelen om in 2035 energieneutraal te zijn te laten starten op het moment dat
de gas-op-nul-doelstelling bereikt is. Vanaf 2025 resteert er dan 10 jaar om de investeringen te doen om aan de doelstelling
te voldoen.

Figuur 9: Verloop van de elektriciteitsvraag (kWh/jaar) in variant 2
Zoals te zien in Figuur 9 blijft de energievraag tot 2025 licht stijgen als gevolg van het plaatsen van elektrische
warmtepompen om de gasvraag te compenseren. Vanaf 2025 wordt er ingezet op reductie, gelijktijdig met het plaatsen
van zonnepanelen. In 2030 wordt een groot PV-park gerealiseerd en de laatste vier jaar wordt de resterende energievraag
ingevuld door de laatste stand der techniek op dat moment.
Samenvatting variant 2

(€)

KOSTEN
Elektriciteitsvraag tot 2035
Gasvraag tot 2025
Warmtevraag tot 2035

120 GWh

8.000.000

3,4 mln m3

1.500.000

215.000 GJ

1.070.000

INVESTERINGEN
Investering gas-op-nul

1.400.000

Investering elektra-op-nul

8.600.000

Totaal

20.600.000

Beschouwing: beter niets doen?
Energieneutraal in 2035 is niet alleen technisch zeer goed mogelijk, maar ook ﬁnancieel aantrekkelijker dan niet
verduurzamen. Figuur 10 toont de totale kosten van energie en de meerkosten voor installaties. Energieneutraal (kolom 2)
kent lagere kosten dan niet verduurzamen (kolom 1), mits nu wordt gestart. Als wordt gewacht tot na 2025 (kolom 3), dan
vallen de totale kosten (iets) hoger uit.
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Figuur 10: Totale kosten (energie en meerinvestering) in drie scenario’s: niets doen, nu beginnen (variant 1) en beginnen
na 2025 (variant 2, van links naar rechts)
FINANCIERING VAN ENERGIENEUTRALITEIT
Om de route naar energieneutraliteit te realiseren is het al lang niet meer zo dat de Hanzehogeschool alle investeringen zelf
moet dragen. Er zijn steeds meer producten die in de vorm van een dienst aangeboden gaan worden. Denk daarbij aan het
kopen van licht als een dienst in plaats van het zelf investeren in armaturen en lichtbronnen. Het hoofdstuk over Subsidies &
Financiering gaat hier uitgebreider op in.
Verder is het van belang om energie een integraal onderdeel uit te laten maken van het inkoopproces. Bij het inkopen van
producten of diensten, variërend van bijvoorbeeld horeca tot computerfaciliteiten, kan grote impact gemaakt worden om
het energieverbruik van de Hanzehogeschool. De focus wordt dan verlegd van de initiële investering naar de total cost of
ownership.
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1B. Technisch doel: 0% restafval in 2025
Vanuit de wens om de duurzaamste hogeschool van Nederland te worden
vloeit een ambitieus doel voort op het gebied van afvalinzameling: in 2025
wordt geen restafval meer geproduceerd door medewerkers, cateraar en
studenten. In dit hoofdstuk drie adviezen om dat doel te realiseren: preventie
van afval, bronscheiding en gedragsverandering.
1.12 PREVENTIE VAN AFVAL
HUIDIGE SITUATIE
De meest duurzame manier van het verminderen van de hoeveelheid (rest)afval is het voorkomen ervan. Een veelbesproken
onderwerp tijdens de diverse sessies van de werkgroep Afval, met twee concrete voorstellen: stop de verkoop van water in
PET-ﬂessen en print minder.
EENDRACHT MAAKT MACHT
Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en om alle betrokkenen mee te nemen in dit traject, is er tijdens
The Green Quest een werkgroep Afval samengesteld bestaande uit medewerkers, leveranciers en studenten. Immers,
alleen door de gehele keten te betrekken is het mogelijk om de doelstelling te behalen. De ideeën in dit hoofdstuk zijn
ingebracht door de werkgroep, de diverse social media-kanalen en op basis van de ervaringen van SUEZ.
Geen verkoop meer van water in PET-ﬂessen
Door te stoppen met de verkoop van ﬂessen water voorkomen we dat 45.000 plastic ﬂesjes per jaar in het afval terecht
komen. Er zijn goede redenen om voor deze preventiemaatregel te kiezen:
• Snel inzetbaar;
• Relatief lage investering;
• Preventie van een grote hoeveelheid plastic afval;
• Eenvoudig alternatief: Nederlands kraanwater is het schoonste ter wereld.
Als alternatief voor de ﬂessen drinkwater adviseren we de Hanzehogeschool duurzame, hervulbare drinkﬂessen aan te
bieden en tevens extra watertappunten aan te leggen, waar de ﬂessen gevuld kunnen worden met kraanwater. We doen
hiervoor twee suggesties: Dopper of Join The Pipe. Elk heeft een eigen ﬁlosoﬁe – en kostenplaatje.
DOPPER – THE BOTTLE IS THE MESSAGE
Dopper stimuleert het verminderen van single-use plastic, zoals PET-ﬂesjes. Rondom de Dopper bestaat een community en
op de Dopper Water App kun je altijd het dichtstbijzijnde tappunt vinden.
Ons voorstel is om nieuwe studenten bij aanvang van hun Hanze-tijd als welkomstgeschenk een Dopper met het logo van
de hogeschool te geven. Een perfecte aanleiding om uit te leggen waarom de Hanzehogeschool actief bijdraagt aan minder
single-use plastic afval.

Figuur 11: Een Dopper-ﬂes kan voorzien worden van een logo van de Hanzehogeschool.
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Kosten Dopper
• Aanschaf hervulbare ﬂessen: Jaarlijks 7.000 nieuwe studenten ontvangen een Dopper:
7.000 Doppers maal € 5,89 = € 41.230. De overige studenten kunnen een Dopper kopen in de kantine.
• Investering tappunten: De Hanzehogeschool installeert op zichtplekken tappunten. De gehanteerde kosten voor de
berekening van de investering zijn een stelpost. We gaan uit van één tappunt op de kleinere locaties en twee op de grotere
locaties, oftewel 1,5 tappunt per locatie. 12 locaties maal 1,5 tappunt à € 2.950,– = € 53.100.
• Besparing PET-afval: De besparing is gebaseerd op de jaarlijkse verkoop van 45.000 ﬂessen (2015/2016) water van 0,5
liter per jaar. Dat is 22.500 liter plastic afval en staat voor ongeveer 110 huisvuilcontainers aan afval. Dit is ongeveer
€ 1.100,- per jaar aan afvalkosten. Er is een stelpost van € 500,- per jaar gehanteerd voor de arbeid (zakken ledigen en
naar de containers brengen).
• Kosten water: De kosten voor extra waterverbruik zijn verwaarloosbaar.
Kosten Dopper
Tappunten
Doppers

Eenmalige investering (€)

Jaarlijkse kosten – Afschrijving in 8 jaar (€/jaar)

53.100

€ 6.637,50

0

€ 41.230

Besparing PET-afval

-/- € 1.600

Jaarlijkse kosten

€ 46.267,50

JOIN THE PIPE
Join The Pipe promoot het drinken van kraanwater met als doel een eerlijke verdeling van drinkwater en het gebruik van
milieuvervuilend voorverpakt bronwater tegen te gaan. Met de verkoop van watertappunten en navulbare kraanwaterﬂessen
(alsmede donaties) ﬁnanciert de organisatie schoondrinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. Waterbedrijf Groningen
ondersteunt dit project sinds 2011. Ook staat er reeds een tappunt van Join The Pipe voor de Van Olst-toren. Join The Pipe
levert naast drinkﬂessen ook complete, herkenbare tappunten.

Figuur 12: Join The Pipe
ﬁnanciert drinkwaterprojecten
in ontwikkelingslanden.

Figuur 13: Tappunten van Join
The Pipe zijn herkenbaar.

Kosten Join the Pipe
• Aanschaf hervulbare ﬂessen: Drinkﬂessen op basis van 7.000 nieuwe studenten: 7.000 ﬂessen maal € 6,95 = € 48.650,-.
De overige studenten kunnen een hervulbare ﬂes kopen in de kantine.
• Investering in tappunten: Join The Pipe levert herkenbare, kant-en-klare tappunten die makkelijk in gebruik zijn. We gaan
wederom uit van 1,5 tappunt per locatie. 12 x 1,5 tappunten á € 2.950,- = € 53.100,• Besparing PET-afval: idem aan Dopper, ongeveer € 1.600,– per jaar.
• Kosten water: De kosten voor extra waterverbruik zijn verwaarloosbaar.
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Kosten Join The Pipe
Tappunten Join The Pipe
Drinkﬂessen

Eenmalige investering (€)

Jaarlijkse kosten – Afschrijving in 8 jaar (€/jaar)

€ 53.100

€ 6.637,50

€0

€ 48.650

Besparing PET-afval

-/- € 1.600

Jaarlijkse kosten

€ 53.687,50

WATER & BROOD
In het kader van The Green Quest heb ik een paar ideeën wat betreft de kantines op de locaties van de
Hanzehogeschool. In ‘mijn’ gebouw (Van Dooren Veste) worden alle belegde broodjes apart verpakt in een papier/
plastic zakje, dat meteen na het kopen weer wordt weggegooid. De broodjes zouden wellicht ook vanuit een
afsluitbare ‘kast’ met een doorzichtige klep (zoals bij supermarkten) kunnen worden verkocht. Dat scheelt weer een
verpakking.
Een vergelijkbaar probleem bestaat met de vele (plastic) ﬂesjes en bekertjes voor frisdrank en koﬃe die meteen na
gebruik worden weggegooid. Misschien dat (zeker voor koﬃe/thee) het geven van korting wanneer je je eigen mok/
ﬂesje meebrengt een alternatief is?
Een tweede punt is de verkoop van mineraalwater in ﬂesjes (Spa, Chaudfontaine). Dit is, zeker gezien de kwaliteit van
het Nederlands drinkwater en de berg plastic die de lege ﬂesjes oplevert helemaal nergens voor nodig. Misschien dat
deze verkoop vervangen kan worden door een kraan met gratis (gekoeld) drinkwater om je ﬂesje te hervullen? Voor
ons als studenten nog een stuk goedkoper ook.
Rob van der Wal, student Chemie, Hanzehogeschool Groningen
MINDER PRINTEN
Jaarlijks worden er op de Hanzehogeschool tussen de 17 en 18,5 miljoen afdrukken geregistreerd. Minder printen kan de
hoeveelheid papierafval aanmerkelijk reduceren. Er zijn een aantal redenen om voor deze preventiemaatregel te kiezen:
• Snel inzetbaar;
• Relatief lage investering;
• Preventie van een grote hoeveelheid papierafval;
• Eenvoudig alternatief: digitaal werken;
• Draagt bij aan het creëren van bewustwording bij medewerkers en studenten.

Figuur 14: Verdeling van papiergebruik naar kopieën, afdrukken (prints) en scans
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Figuur 14 toont dat grofweg 70% van het papiergebruik afkomstig is van printen en 20% van kopiëren (samen 90%). Dit
houdt in dat er jaarlijks 16,2 miljoen A4’tjes gebruikt worden (90% van 17,5 miljoen). Bij een standaardgewicht weegt één A4
vijf gram. Dit somt op tot op 81.000 kg papier – waarvan een groot deel uiteindelijk in de afvalcontainer verdwijnt.
Kijken we naar de locatie-verdeling, dan is de grootste winst te behalen op Zernikeplein 7 (Van Olst-toren), Zernikeplein 11
(Van Doorenveste) en Zernikeplein 23 (Marie Kamphuisborg) en het Wiebenga-complex.

Figuur 15: Papiergebruik naar locatie
Om daadwerkelijk minder te gaan printen is beleid nodig…
• …naar studenten: Digitaal inleveren van verslagen en werkstukken in plaats van geprint in meervoud;
• …naar medewerkers: Actief printmanagement naar medewerkers door inzicht, creëren verantwoordelijkheid en
gedragsverandering.
Digitaal inleveren van verslagen en werkstukken
Een snelle rekensom leert dat een besparing van ruim 40.000 kg papier per jaar haalbaar moet zijn, wat een ﬁnanciële
besparing van ruim € 200.000 per jaar met zich meebrengt.
We komen tot deze conclusie door te starten met de hoeveelheid papier die elk jaar gebruikt wordt voor verslagen en
werkstukken:
• 80% van de prints komt voor rekening van de studenten.
• Van de 80% bestaat het grootste deel uit in te leveren verslagen en werkstukken, deze hoeveelheid stellen we op 85%.
• Op basis hiervan stellen we dat 80% van 16,2 mln = 12,96 mln prints afkomstig zijn van studenten en daarvan weer 85%
maal 12,96 mln = 11,016 mln prints voor verslagen en werkstukken zijn.
Indien besloten wordt om volledig over te stappen op digitaal inleveren van verslagen en werkstukken kunnen dus 11
miljoen prints per jaar bespaard worden. Hiervan belandt zo’n 75% hetzelfde jaar in de prullenbak, waardoor ook 41.310 kg
papierafval bespaard wordt.
De gemiddelde kosten voor een print zijn € 0,010715 (gewogen gemiddelde kleur en zwart/wit). De besparing op printkosten
is daardoor € 138.866,40 per jaar. De kosten voor het papier zelf zijn € 64.800,-. De totale besparing komt uit op
€ 203.666,40 per jaar.
Actief printmanagement
Actief printmanagement draagt bij aan het verminderen van het aantal prints. Op basis van de hierboven genoemde
aannames, zijn de medewerkers van de Hanzehogeschool verantwoordelijk voor 20% van 16,2 mln prints = 3,24 mln prints
per jaar.
Er zijn diverse concepten beschikbaar om het printgedrag inzichtelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van
een softwarepakket als Greentimes. Dit pakket geeft per gebruiker inzicht in het aantal printjes van die medewerker en drukt
dit uit in bomen. Op deze manier krijgt de medewerker van de Hanzehogeschool het eﬀect te zien van zijn (print)gedrag.
Door deze bewustwording, zo is de aanname, zal er minder geprint worden.
Uit ervaring blijkt dat het inzetten van dit soort middelen de hoeveelheid prints daadwerkelijk terugbrengt met gemiddeld
20%. Dit komt overeen met 648.000 prints per jaar, oftewel € 10.183,32 en 3.240 kg papier. Ook hier gaan we ervan uit dat
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ongeveer 75% van de prints hetzelfde jaar in de prullenbak verdwijnt, wat overeenkomt met een besparing van jaarlijks
2.430 kg papierafval.
.

Figuur 16: Het dashboard van printgedragbewustwordingstool Greentimes
Totale besparing
De totale besparing uit digitaal inleveren van verslagen en werkstukken en actief printmanagement voor medewerkers, levert
het volgende op:
• 58.320 kg minder papiergebruik, 43.740 kg minder papierafval, oftewel € 213.849,72 per jaar.
• Het gebruik van de software is kostenneutraal: de kosten van de software versus de besparing door lagere inkoopkosten
papier komen uit op grofweg € 0,-.
• Het reduceren van de hoeveelheid papierafval met 45.698 kg bespaart ongeveer € 5.000,- handlingkosten per jaar.
Kosten digitaal inleveren en print-management

Eenmalige investering (€)

Jaarlijkse kosten
Afschrijving in 5 jaar (€/jaar)

Digitaal inleveren

0

0

Actief printmanagement

0

0

Besparing digitaal inleveren
Besparing actief printmanagement (weggestreept tegen kosten)
Jaarlijkse kosten (besparing)
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-/- 203.666
0
-/- 203.666

1.13 BRONSCHEIDING
Het voorkomen van afval is een belangrijke, eerste stap. Om het afval dat tóch ontstaat een nuttige bestemming
te geven is het noodzakelijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met scheiden – oftewel, bronscheiding.
Uit een steekproef van Milieudienst Groningen, de huidige afvalinzamelaar, blijkt dat ruim een kwart van het afval (26%) al
gescheiden wordt ingezameld en daardoor opnieuw verwerkt kan worden tot grondstof of biogas (glas, papier/karton en
keukenafval); zie Figuur 17. Minus het aandeel ‘Overig’ (niet in scope) bestaat het aandeel restafval op dit moment 58% van
het totaal. Dat is dus ons doel: deze hoeveelheid naar 0 brengen.

Figuur 17: Hoeveelheid en samenstelling van afval Hanzehogeschool Groningen (2016, in kg)
De 58% restafval – alles wat niet gescheiden wordt ingezameld – gaat momenteel naar de afvalenergiecentrale van Attero,
waar het afval wordt gescheiden in een aantal monostromen:
• Metalen: recycling;
• Kunststof verpakkingen: recycling;
• Organische natte fractie: vergisting met biogas als resultaat;
• Restfractie: verbranding ter opwekking van energie.
Door het toepassen van deze nasortering haalt Attero belangrijke grondstoﬀen uit het afval. Echter, doordat alle
materialen gelijktijdig worden ingezameld (in één prullenbak) vindt er veel vervuiling plaats, waardoor een deel van
de plastic verpakkingen en met name de papierfractie niet meer te recyclen zijn. Ze verdwijnen als restafval in de
verbrandingsinstallatie. Bronscheiding kan dit grotendeels voorkomen.
Uit hoeveel recyclebare materialen bestaat de 58% restafval? Om dat te bepalen tijdens The Green Quest het restafval
afkomstig van het Wiebenga-complex apart gehouden en per afvalstroom gescheiden en gewogen. Op basis van
gesprekken met medewerkers van de Hanzehogeschool en bij SUEZ bekende cijfers, hebben we gesteld dat dit een
representatieve weergave is van het afval. Dit levert de volgende samenstelling op; zie Figuur 18.

Figuur 18: Een steekproef bij de locatie Wiebenga onthult de samenstelling van het restafval
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Uit de graﬁek blijkt dat het grootste deel van het afval bestaat uit goed te recyclen materialen. Vooral het grote aandeel
papier/karton (56%), plastic (22%) en organisch materiaal (14%) valt daarbij op. Als we deze afvalstromen bij de bron kunnen
scheiden, kunnen we de totale hoeveelheid restafval terugbrengen van 237.929 kg naar 18.915 kg. Een daling van maar
liefst 92,05%! Door meteen ook te kijken naar de restfractie en deze bijvoorbeeld uit de keten te halen door deze materialen
niet meer te verkopen in de kantines, komen we al in de buurt van de doelstelling om geen restafval meer te hebben.
Advies: bronscheiding
Om het afval beter te kunnen recyclen én om bewustwording te creëren bij studenten en medewerkers, adviseren wij op
basis van de samenstelling van het restafval om bronscheiding toe te passen voor:
• GFT en voedselresten;
• Papier en karton;
• Plastic afval en kunststof verpakkingen.
Om tot optimale scheiding te komen, adviseren we om geen restafvalbakken meer te plaatsen. De enige uitzondering hierop
zijn de bakken voor het verzamelen van sigaretten. De introductie van bronscheiding heeft impact op een aantal zaken:
1.Keuze inkoop cateraar;
2.Aanpassen inzamelmiddelen;
3.Interne inzameling van de verschillende afvalstromen;
4.Externe inzameling van de verschillende afvalstromen;
5.Communicatie naar medewerkers en studenten over deze nieuwe manier van afval inzamelen.
We behandelen deze vijf aspecten één voor één en komen daarna tot een kostenplaatje.
1. KEUZE INKOOP CATERAAR
Om te voorkomen dat medewerkers en studenten te maken krijgen met afval dat niet in één van de hierboven genoemde
categorieën valt, zal het inkoopbeleid hieraan getoetst moeten worden. Een besproken voorbeeld hiervan is de vervanging
van alle in blik verpakte dranken door dranken in plastic verpakking. Of de verpakking van verse broodjes in een wikkel die
zowel uit papier als plastic bestaat.
Ook zal er gekeken moeten worden naar de inkoop van disposables. Er zijn bijvoorbeeld koﬃebekers op de markt die met
het papierafval kunnen worden afgevoerd en via deze verwerkingsroute weer als papier op de markt komen. Een voorbeeld
hiervan is de cup2paper (zie www.Cup2paper.com).
Een aantal andere voorbeelden:
• Verpakking verse broodjes: één materiaalsoort in plaats van mix papier en plastic;
• Kartonnen koﬃebekers: mits geschikt voor recycling kunnen deze met het papier worden ingezameld;
• Kartonnen bordjes: deze kunnen met het papier worden ingezameld;
• Roerstaafjes: geen hout, maar bijvoorbeeld karton of plastic. Hout wordt als duurzamer ervaren, maar past niet in de
keten, omdat we kiezen voor bronscheiding van papier/karton, gft/etensresten en plastic afval;
• Geen dranken meer in blik, maar in plastic: blik is goed te recyclen, maar past niet in de keten, omdat we kiezen voor
bronscheiding van papier/karton, gft/etensresten en plastic afval.
2. AANPASSEN INZAMELMIDDELEN
Er is geconstateerd dat alle locaties over een eigen scala aan inzamelmiddelen beschikken. Om zoveel mogelijk eenheid
en duidelijkheid te bieden, is het advies om één type afvalbak te gebruiken en deze zoveel mogelijk op centrale plekken te
plaatsen, zoals de kantine en de pantry of de hal.
Daarnaast is het belangrijk dat rond de inzamelmiddelen goed gecommuniceerd kan worden. Het type dat gebruikt wordt
op het Wiebenga-complex is hier een voorbeeld van, maar dan geschikt gemaakt voor drie afvalstromen en duidelijke
communicatie over wat in welke bak moet.

Figuur 19: Voorbeeld van huidige afvalinzameling in het Wiebenga-complex. Dit inzamelmiddel biedt zeer goede
mogelijkheden voor bronscheiding.
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Kosten inzamelmiddelen
• Per kantine adviseren wij tenminste twee locaties met een opstelling als hierboven en één in de centrale hal bij
binnenkomst. De kosten schatten we op ongeveer € 1.500 per opstelling.
• Daarnaast zal iedere pantry uitgerust moeten worden met een inzamelmiddel voor de drie afvalstromen. Dit kan
een kleinere variant zijn, waarvoor een stelpost van € 600,- wordt genomen. Gemiddeld gaan we uit van 2,5 grote
inzamelplekken en 5 kleinere varianten.
• De kosten voor inzamelmiddelen zijn daarmee per locatie: 2,5 maal € 1.500 + 5 maal € 600 = € 6.750
• Uitgaande van 13 locaties, komen de kosten uit op € 87.750.
SEPERATE BINS
It would be nice if we replace the normal garbage bins where all the bio-waste, plastic and paper wastes are put
together. Replacing them with separate bins will make the recycling process more easier.
Tamizhselvan Munuswamy
3. INTERNE INZAMELING VAN DE VERSCHILLENDE AFVALSTROMEN
Dit onderdeel wordt uitgevoerd door de schoonmakers van GOM Schoonmaak. Om ervoor te zorgen dat zij het brongescheiden afval in de juiste containers doen, zullen zij goed geïnformeerd moeten worden over de reden tot deze wijziging
en over de verschillende kleurcodes die gebruikt worden. Zij kunnen tevens ingezet worden bij het attenderen op een juiste
bronscheiding door medewerker en studenten. Omdat de totale hoeveelheid afval omlaag gaat, verwachten we geen extra
kosten voor de interne inzameling.
4. EXTERNE INZAMELING VAN DE VERSCHILLENDE AFVALSTROMEN
De huidige afvalinzamelaar zal zijn containerconﬁguratie moeten aanpassen aan de in te zamelen afvalstoﬀen. Ook bij
tenders zal hier rekening mee gehouden moeten worden in de uitvraag. Daarnaast moet de inzamelaar zich conformeren aan
het apart houden van de afvalstromen en deze op de juiste manier moeten verwerken. Geen extra kosten.
5. COMMUNICATIE
Misschien wel de grootste uitdaging betreft de communicatie. Hoe moeten de medewerkers en studenten meegenomen
worden in het behalen van deze doelstelling en hoe wijzen we ze op hun rol in de afvalketen? Om de doelstelling te halen zal
er veel aandacht besteed moeten worden aan gedragsverandering. Het volgende hoofdstuk gaat hier dieper op in.
Per afvalstroom zal duidelijk gemaakt moeten worden wat er wel en wat er niet in de afvalbak gegooid mag worden. Dit zal
middels borden en kleurcodes bij ieder inzamelmiddel goed aangegeven moeten worden. Daarnaast stellen we voor om
de studenten en medewerkers heel nadrukkelijk te wijzen op hun rol in de keten. Dit kan visueel gemaakt door hun rol in de
keten te benadrukken, waarvan hieronder een aantal voorbeelden:

“Wij gaan voor 0% restafval! Hier kun JIJ het verschil maken! Scheid je afval kritisch!”
“Dit is JOUW moment, hier kun JIJ het verschil maken!”
“Kun jij jezelf recht in de ogen kijken?”
Dit kan letterlijk uitgebeeld worden door een spiegel in het bord boven de prullenbakken te plaatsen.
Daarnaast is het belangrijk om de medewerkers en studenten mee te nemen in de resultaten van bronscheiding. Dit kan
door periodiek de communicatie op de borden te vervangen.
Om ervoor te zorgen dat de introductie van bronscheiding goed verloopt, adviseren we om ter voorbereiding op deze
implementatie een werkgroep samen te stellen bestaande uit medewerkers, studenten en leveranciers welke periodiek bij
elkaar komen om de ervaringen te delen en de voorgang te bewaken. Deze werkgroep houdt het overzicht en bewaakt de
diverse ideeën en zorgt dat ze uitgevoerd worden.
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KOSTEN BRONSCHEIDING
De totale investering voor bronscheiding is als volgt:
Kosten bronscheiding
Inzamelmiddelen

Eenmalige investering (€)

Jaarlijkse kosten - Afschrijving in 8 jaar (€/jaar)

€ 81.000

€ 10.125

Communicatie*
Besparing afvalkosten**
Jaarlijkse kosten

€ 10.000
-/- € 20.000
nihil

*stelpost
**Doordat de kosten van de inzameling en verwerking van restafval hoger liggen dan die van de drie monostromen, wordt er
bespaard op de inzamelkosten
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1.14 Gedragsverandering
Om écht tot resultaat te komen zal het gedrag van medewerkers en studenten
moeten veranderen. In plaats van simpelweg het afval in een van de vele
prullenbakken te gooien, zal er goed gekeken moeten worden welk afval in
welke bak moet.
Zeker in het begin zal dat veel discipline vergen. Vanuit de Hanzehogeschool zal er dan ook veel tijd en energie gestoken
moeten worden in deze gedragsverandering bij zowel medewerkers als studenten.
Er zijn veel modellen rondom het veranderen van gedrag. Dit onderwerp biedt dan ook veel mogelijkheden voor het
aansluiten van studenten uit verschillende studierichtingen. Een werkgroep bestaande uit studenten van de diverse
opleidingen van de Hanzehogeschool kan bijdragen tot een plan tot gedragsverandering. Een selectie van opleidingen, die
hierbij aangesloten kan worden:
• Communicatie: Wat vertel ik, hoe en wanneer?
• Communicatie & Multimedia Design: Gebruik apps, games, etc.
• Elektrotechniek major: Sense Technology Slimme prullenbakken, die belonen,corrigeren, etc.
• Facility Management: Sluiten keten van catering tot afval
• Human Resource Management: Hoe bereik ik de medewerkers?
• International Communications: How to reach international students and close cultural gaps?
• Leiderschap: Hoe leid je een dergelijke gedragsverandering?
• Toegepaste Psychologie: Hoe verander je het gedrag van mensen?
Wij adviseren om vanuit deze opleidingen een groep studenten te selecteren, die gezamenlijk vanuit ieders
opleidingsachtergrond een plan maken voor de noodzakelijke gedragsverandering. Dit zou onderdeel kunnen zijn van het
Green Ambassador-programma (2.1 Green Ambassador). Om te voorkomen dat er teveel versnippering plaats gaat vinden,
dient er één plan opgeleverd te worden, waaraan periodiek getoetst wordt. Er kunnen zonder problemen deelprojecten
ontstaan, mits ze onderdeel blijven van dit plan.
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Business case 0% restafval
Een overzicht van investeringen en besparingen van de maatregelen preventie
en bronscheiding.
Advies

Eenmalige investering (€)

Kosten (€/jaar)

Besparing (€/jaar)

GEEN VERKOOP MEER VAN
WATER IN PET-FLESSEN
18 extra watertappunten

Milieuwinst
45.000 single-use
PET-ﬂesjes

€ 53.100

7.000 herbruikbare ﬂessen voor
studenten jaar 1

€ 41.230

27.500 liter minder plastic afval

€ 1.600

MINDER PRINTEN

11.648.000 A4-tjes

Digitaal inleveren

€ 203.666

58320 kg papier
43740 kg papierafval
194 bomen
113 printers

BRONSCHEIDING
Aanpassen inzamelmiddelen

219014 kg restafval
€ 81.000

Communicatie

€ 10.000

Afvalkosten
Totaal

€ 20.000
-/- € 134.100

€ 51.230
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€ 225.266

Doorkijk naar 2025: Op naar 0% restafval!
Met de succesvolle implementatie van bovenstaande adviezen kunnen we
het restafval reduceren met 92%. Als aanvulling op bovenstaande adviezen,
zetten we hieronder nog een aantal aspecten op een rij die bijdragen aan de
doelstelling van 0% restafval in 2025 en de droomdoelstellingen.
RESTEREND RESTAFVAL
Met bovenstaande maatregelen kan de Hanzehogeschool Groningen de totale hoeveelheid afval terugbrengen met 92%. Om
ook de laatste beetjes te verminderen, zal gekeken moeten worden naar de oorsprong van dit materiaal. Het gaat hier om
onder andere blik en drankverpakkingen, welke bijna allemaal vervangen kunnen worden voor plastic alternatieven. Door ze
te vervangen door plastic ﬂessen, kan dit ingezameld worden met het plastic afval en vervolgens gerecycled worden in plaats
van te worden verbrand als restafval.
VERGISTER ENTRANCE
Op EnTranCe wordt onderzoek gedaan naar de werking van vergisting. Vanuit de wetenschap dat een koe in staat
is om in korte tijd gras om te zetten in mest en gas, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de huidige
vergistingsprocessen te verbeteren en te versnellen. Zowel studenten als medewerkers zijn bij dit project betrokken.
Er komt jaarlijks ongeveer 45 ton GFT, etensresten en keukenafval vrij op de Hanzehogeschool. Materiaal dat zich
goed laat vergisten. Gemiddeld levert 1.000 kg van dit afval 110 m3 biogas op. Er kan uit het vergistbare afval van de
Hanzehogeschool dus jaarlijks ongeveer 5.000 m3 biogas gehaald worden; zie ook de roadmap van EnTranCe in de bijlage.
Er is een restvraag van ongeveer 90.000 m3 gas op EnTranCe, welke voor wetenschappelijke doeleinden (testen WKK’s)
wordt gebruikt en niet (op korte termijn) door elektriciteit kan worden vervangen. Een deel van dit gas kan op termijn echter
wel worden geleverd door de eigen vergister uit duurzame bronnen.
OESTERZWAMKWEKERIJ
Oesterzwammen groeien erg goed op koﬃedik. Een deel van het vergistbare afval is koﬃedik en een van de toekomstige
mogelijkheden zou kunnen zijn om op locatie oesterzwammen te kweken op koﬃedik. Studenten kunnen worden ingezet
om dit proces te onderzoeken en te optimaliseren, waardoor dit naast een duurzame oplossing ook een educatieve
oplossing zou zijn. Of een oesterzwam kwekerij haalbaar is, wordt reeds onderzocht door een aantal studenten van de
Hanzehogeschool
ZERNIKE ZWAM
Zernike Campus living lab #duurzaamheid: vruchtbare grond te over. ZernikeZwam zoekt meer groene initiatieven!
#TheGreenQuest #HanzeDuurzaam
Alex van Oost @AlexvanOost Mar 24
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2. Droomdoelen
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2A. Droomdoel: Elke student een groene
ambassadeur
In 2025 is elke afgestudeerde student van de Hanzehogeschool Groningen een
groene ambassadeur. Een stevige man-op-de-maan-ambitie. Hoe dat precies
gerealiseerd moet worden is een open vraag. De zes plannen in dit hoofdstuk
brengen de Hanzehogeschool al een heel eind op weg.
Je hoefde geen bijzonder alerte voorbijganger te zijn om de afgelopen weken op te merken dat er iets gaande was op
de Hanzehogeschool. Elke dinsdag was er op de Zernike-campus, net buiten de schaduw van de Van Olst-toren, een
samenscholing van mensen gaande in een geïmproviseerde duurzaamheidshub. De welluidende naam van deze hub? De
greenhouse@hanze.
Die naam (‘broeikas’) werd eer aan gedaan. Binnen groeide en bloeide van alles. Een bonte stoet van lectoren, studenten,
leveranciers en facilitair medewerkers werkte die dinsdagen aan plannen voor de verduurzaming van de Hanzehogeschool.
Onder begeleiding van de Hanze Ontwerpfabriek werkten zij in vernieuwende, co-creatieve werkvormen aan het realiseren
van hun droomdoel. Vanuit alle hoeken zijn ideeën aangedragen, doorgekneed, verworpen, maar ook juist verder uitgewerkt.
De vruchten van hun werk leest u hier. Zes adviezen om van elke student een duurzame ambassadeur te maken. Van elke
student? Vooruit, misschien niet van elke student, maar toch zeker van een kritische massa. Met deze zes adviezen zou het
balletje wel eens kunnen gaan rollen. Daarnaast zijn ideeën zoals Green MOOC (massive online open course) ook voor een
veel bredere doelgroep relevant, bijvoorbeeld voor medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen – en daarmee is er
een link met het tweede droomdoel.
Deze zes adviezen zijn tegelijkertijd concreet en tastbaar, maar ook creatief en verreikend. Ze rekken op en ze prikkelen.
Het zijn zichtbare, zeer aanwezige ideeën die niet alleen bijdragen aan verduurzaming, maar een duidelijk statement maken
over de manier waarop de Hanzehogeschool in de wereld staat. Centrale Hanze-waarden, zoals individuele ontplooiing,
verantwoordelijkheid en ondernemerschap, zijn duidelijk herkenbaar. Ook de speerpunten Energie en Ondernemerschap zijn
een duidelijke inspiratiebron geweest. Elk plan somt drie concrete vervolgstappen op om direct van start te kunnen gaan.
Deze ideeën zijn bovenal voor en door de Hanzehogeschool Groningen opgesteld. Het zijn op dit moment nog slechts
plannen, soit. Maar als het enthousiasme waarmee de plannen zijn gemaakt enige voorspellende waarde heeft voor het
enthousiasme waarmee ze zullen worden uitgevoerd, dan staat er iets heel moois te gebeuren in het Noorden.
En het greenhouse@hanze? Zou een willekeurige voorbijganger er na The Green Quest nog steeds naar binnen kunnen
waaien? Om te praten, te ontmoeten, te delen, uit te dagen, elkaar te inspireren en vooral te durven vragen? Blader dan snel
naar advies 2.7.
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2.1. GREEN AMBASSADOR

De duurzaamste hogeschool van Nederland verlaat je niet alleen met een groen hart, maar ook met een
groen diploma. Door als student vier jaar lang het Green Ambassador-programma te doorlopen leer je alles
over duurzaamheid, ontvang je een oﬃcieel certiﬁcaat, en maak je jezelf aantrekkelijk voor de duurzaamste
organisaties van Nederland.
Huidige situatie
De Hanzehogeschool Groningen heeft 54 bachelor-opleidingen, 8 programma’s voor associate degrees en
19 masteropleidingen. Dát is het primaire proces, dáár gebeurt het. Via de opleidingen – zowel in het onderwijs als
onderzoek – kan de Hanzehogeschool de meeste impact maken op studenten. Op dit moment zijn er duurzame elementen
in onderwijs en onderzoek. Deze zijn echter niet verbonden en leiden niet tot een ‘groen keurmerk’ voor de student. Dat kan
wél. Hoewel de Hanze wellicht nog geen echte duurzaamheidsroute in de brede zin van het woord heeft, bestaan er wel
energie-routes met een energiecertiﬁcaat na afronding.
Kenmerkend voor duurzaamheid lijkt daarnaast te zijn dat de eerste associatie bij studenten is vaak dat het duf is en ‘iets
dat moet’. The Green Quest toont echter overtuigend dat duurzaamheid ook een avontuur kan zijn dat je als student de
ruimte geeft en draait om creatieve denkkracht en innovatie. Als je rondom een duurzaamheid een innovatief programma
zou kunnen bouwen met vernieuwende werkvormen, dan past het uitstekend bij het speerpunt Ondernemerschap. Dan
kán duurzaamheid de perfecte invulling zijn van de slogan van de Hanzehogeschool Groningen: Share your talent, move the
world.
Wat is het advies?
Om duurzaam onderwijs écht eﬀectief te laten zijn willen we een integrale aanpak voor duurzaamheid: het Green
Ambassador-programma. Dit programma is een doorlopende leerlijn in het onderwijs dat leidt tot een groen certiﬁcaat.
Dit certiﬁcaat kunnen studenten verdienen door allerlei duurzaamheidsonderdelen te doen tijdens hun studie.
Het programma biedt vele voordelen voor zowel student als organisatie. Voor studenten vergroot het behalen van
het groene certiﬁcaat de kans op een baan in een duurzame organisatie. Voor de Hanzehogeschool leidt de inzet op
duurzaamheidsaspecten in het onderwijs – in samenwerking met het bedrijfsleven – tot duurzame innovaties. Hiermee
verbetert het onderwijs en onderzoek. Vernieuwend en innovatief. Met gebruik van de denkkracht van 27.000 studenten.
De Hanzehogeschool is een groen voorbeeld!
VIER FASES: VAN GROENTJE NAAR GREEN SUPREME
Hoe ziet het programma eruit? Uitgangspunt is dat elke student van elke studie de aanvullende leerlijn kan volgen. Jaren 1
en 2 zullen in het teken staan van het laten kennismaken met duurzaamheid (People, Planet, Proﬁt) vanuit eigen vakgebied
en opleiding. Dit vormt een voedingsbodem voor jaren 3 en 4 waarin studenten zelf de keuze kunnen maken voor duurzame
onderdelen in hun studie, bijvoorbeeld in hun afstudeerscriptie.
Als je de jaren doorloopt en je kennis vergroot, groeit ook je status. Begin je als Groentje, na het behalen van genoeg punten
mag je jezelf een Green Thinker noemen. Daarna groei je door tot Green Dreamer, en als je het programma succesvol
afrondt krijg je een oﬃcieel certiﬁcaat en ben je de Green Supreme – en een ware groene ambassadeur.

Figuur 20 Van Groentje… naar Green Supreme (illustratie: Wessel Visser, Hanzehogeschool Groningen))
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HOE GEVEN WE DE LEERLIJN INVULLING?
Het Green Ambassador-programma begint in het primaire proces, bij het onderwijs en onderzoek, maar stopt daar niet. In
de gehele bedrijfsvoering laat de Hanzehogeschool zien dat het menens is met duurzaamheid. Practice what you preach. Zo
zijn alle docenten een rolmodel voor studenten, het andere droomdoel (zie pag. 72). Docenten investeren in het programma
GroenWerkGeluk in hun eigen duurzame inzetbaarheid en worden gestimuleerd, geïnspireerd en gefaciliteerd door de
Hanzehogeschool. Het eﬀect hiervan is dat dit vervolgens weer afstraalt op de studenten. Win-win.
Verder scheidt de Hanze afval (zie pag. 42) en ontwikkelt een Groene Campus (zie pag. 66). De Hanze stimuleert bewegen,
serveert gezond eten en doet aan ontwikkelingswerk. En uiteraard sluit de Hanze de gaskraan af (zie pag. 15). Aan al deze
activiteiten kunnen studenten in het Green Ambassador-programma meedoen, punten verdienen en impact creëren.
Maar het begint uiteindelijk bij het onderwijs. De Hanzehogeschool wil naast monodisciplinaire ook multidisciplinaire
programma’s en onderdelen ontwikkelen. Juist op het raakvlak van disciplines ontstaat de meerwaarde van duurzaamheid.
Concrete ideeën die naadloos in de leerlijn passen zijn de Green Challenge (pag. 70) en de Green MOOC (pag. 64).
Docenten als Ellie Brunt, Alex van Oost en Margreet Boersma laten nu al zien dat duurzame minoren mogelijk zijn én de
interesse van studenten hebben.
PROJECT #01
In de hal van de van Doorenveste staan bureauﬁetsen.
Volgens mij moet het technisch mogelijk zijn om de trapbewegingen die medewerkers maken om te zetten in
elektriciteit en deze elektriciteit terug te leveren aan het net. Als achter een groot aantal bureau’s deze ﬁetsen zouden
staan zou dit m.i. een signiﬁcante besparing kunnen opleveren.
Een mooi projectje om uit te zoeken voor studenten van een technische opleiding.
Erik Wiechers

Vervolgstappen
1. INVULLEN VAN DE LEERLIJN: Ontwikkel de Green MOOC, de Green Challenge en ondersteun docenten als Ellie
Brunt (minor Duurzame Organisaties), Alex van Oost en Margreet Boersma.
2. ONDERZOEKEN VAN “WHAT’S IN IT FOR THEM?”: Onderzoek naar de concrete output van het Green Ambassadorprogramma. Wat bereiken studenten met het groene certiﬁcaat? Is dat interessant voor de markt? Wat is hierin cruciaal
en wat moeten we dus in het programma verwerken?
3. FORMEEL ERKENNEN CERTIFICAAT: Uitzoeken van eisen om certiﬁcaat formele erkenning te geven.

2.2 GREEN MOOC

Een eerste concrete invulling van de leerlijn uit Green Ambassador is de Green MOOC: een innovatief, online
onderwijsprogramma over duurzaamheid. De Green MOOC maakt kennis over duurzaamheid breed toegankelijk
voor studenten, professionals en andere geïnteresseerden – en heeft dus ook een duidelijke link met het andere
droomdoel: elke medewerker een rolmodel.
Huidige situatie
Duurzaamheid is al langer onderwerp van beleid van de Hanzehogeschool Groningen. De vertaling in ons onderwijsaanbod
kent zijn zwaartepunt in minoren en masteropleidingen. Het denken en doen vanuit duurzaamheid is echter nog geen
integraal onderdeel van elke opleiding.
Studenten kunnen hierdoor niet van meet af aan in duurzaamheid onderwezen worden. Daarnaast heeft niet iedere opleiding
een eigen aanbod. Dit verzwakt de kansen van studenten om zich gedurende de studie te ontwikkelen in deze richting.
Wat is het advies?
De Green MOOC is een innovatief onderwijsprogramma op het vlak van duurzaamheid voor een brede doelgroep: studenten,
professionals en burgers. Hoofddoel is het creëren van bewustwording over de eﬀecten van onze huidige manier van leven
op onze planeet en wat het van ons vraagt om de overgang te maken naar een duurzame samenleving.
Drie herkenbare onderwerpen vormen de ruggengraat van de Green MOOC:
• DUURZAME WERELD: de status quo en urgentie tot verandering (cultuur en systemen);
• DUURZAAM LEVEN: het dagelijks leven en duurzaam doen (waarden en gedrag);
• DUURZAME TOEKOMST: nieuwe technologieën en duurzame praktijken (zorg, transport, bouw, gezondheid,
recht, energie, voedsel, e.a.)
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Elk onderwerp wordt uitgewerkt in de vier verschillende niveaus die corresponderen met de verschillende stadia van het
groene ambassadeurschap; van Groentje tot Green Supreme. De uitwerking wordt gedaan door studenten (trekkende rol)
i.s.m. het Dream Team van The Green Quest en een aantal HG-lectoren (coachende rol).
De stad Groningen en Zernike Campus (zie ook het advies Green Campus) vormen het toneel. Lokale voorbeelden krijgen zo
een podium en het speciﬁeke van de Hanzehogeschool bepaalt het proﬁel.
Vervolgstappen
1. MOOC DREAM: Vraag en behoeften: verkenning van de vraag en behoeften onder de verschillende doelgroepen op een
aansprekende en communicatieve wijze.
2. MOOC DESIGN: Eisen en vormgeving: opstellen programma van eisen (leeruitkomsten, vorm, partners, bekostiging,
e.a.) en uitwerking vorm en inhoud level 1 in 2017-2018.
3. MOOC DELIVER: Testen en bijstellen: aanbieden level 1 en ontwikkelen level 2 in 2018-2019.

2.3 GREEN CAMPUS

Practice what you preach. Met de implementatie van de adviezen rond de technische doelstellingen laat de
Hanzehogeschool zien dat ook in de bedrijfsvoering duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Maar meer is
mogelijk. De Green Campus tovert de Zernike-campus om in een praktijkproeftuin voor integrale duurzaamheid
(sociaal, ecologisch en economisch).
Huidige situatie
De Zernike Campus is de centrale leer- en werkomgeving van de Hanzehogeschool Groningen. Een plek waar dagelijks
grote aantallen studenten en medewerkers samenkomen in een lokale leergemeenschap. Gemeenschappelijke behoefte is
ontwikkeling: van competenties, innovaties en praktijken. De huidige campus mist echter eenheid en eigenheid. Studenten
zijn ontevreden over de verblijfskwaliteit op de campus en missen voorzieningen. De inrichting van de openbare ruimte is
eenzijdig, ongezellig en onvoldoende duurzaam.
Wat is het advies?
Zernike Green Campus zet in op de transformatie van de huidige campus naar een praktijkproeftuin, een living lab, voor
duurzaamheid. Een campus die duurzaamheid direct ervaarbaar maakt op het niveau van gebied, gebouw en gebruiker:
• GEBIED: Fietspaden van biobased materialen, voedsel- en grondstofproductie tussen de gebouwen, helofytenﬁlters en
living machines ter zuivering afvalwater, groene daken en gevels, etc. Ook een SolarRoad en Hanze Bos (zie pag. 79 en
verder passen hierin).
• GEBOUW: Het gezonde klaslokaal, het circulaire restaurant, het 3D-print Lab, het eetbare atrium, het drijvende
studentenhuis, en de al bestaande voorbeelden als ZAP, EnTranCe, BuildinG en greenhouse@hanze (zie voor dat laatste
ook 2.7 Green House).
• GEBRUIKER: Lokaal geteelde en biologische voeding (Zernike Zwam), gescheiden afvalwaterstromen (geel, grijs en zwart),
Zernike-ﬁetsenplan, Zernike Repair café, en bestaande voorbeelden als Cube050, ETC, etc.
Zernike Green Campus is het samenbindende concept dat richting geeft aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving
qua ontwikkeling, beheer en gebruik.
Vervolgstappen
1. DUURZAAMHEIDSATLAS ZERNIKE: Nulmeting en monitoring: een solide onderbouwing en verantwoording
van de duurzaamheidsambities met behulp van belevingsonderzoeken en analyse van harde data over emissies,
grondstofgebruik, e.a.
2. GEBIEDSCOÖPERATIE ZERNIKE: Verbinden en samenwerken: in gesprek gaan met de bestaande netwerken en
partijen op de campus over de kansen en mogelijkheden van verdergaande samenwerking bijvoorbeeld in de vorm van
een gebiedscoöperatie.
3. DUURZAAMHEIDSETALAGE ZERNIKE: Durven en doen: voorbeeldprojecten met studenten verder uitwerken en
realiseren op de campus, zoals Zernike Zwam (kweken van oesterzwammen op koﬃedik van de campus) en aFLOAT
(drijvende bouwwerken van afval van de campus).
BEHOUD BIODIVERSITEIT
Mijn idee is het inrichten van de campus zodat de biodiversiteit op zijn minst gehandhaafd blijft dan wel toeneemt. Ik
denk aan: groene (sedum) daken, beplanting diversiﬁceren: meer verschillende soorten bomen, minder grasvelden, meer
struike, maaibeheer drastisch veranderen (veel minder maaien), nestkasten ophangen Ook zou ik aandacht willen voor
waterbeheer op de campus: verharde oppervlakten tot minimum beperken, bij onderhoud aan parkeerplaatsen asfalt
en dichte stenen vervangen door open stenen, regenwateropvang en op termijn gaan gebruiken om toiletten te spoelen
(alleen haalbaar bij nieuwbouw of zeer ingrijpende renovatie).
Frits Dröge
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2.4 GREEN COMMUNITY

Tijdens The Green Quest werkten lectoren, studenten, leveranciers en facilitair medewerkers aan de
verduurzaming van de Hanzehogeschool. Alles kwam bij elkaar in de duurzaamheidshub van de
greenhouse@hanze. De Green Community borgt deze samenwerking structureel.
Huidige situatie
Overal in de Hanzehogeschool werken mensen aan duurzaamheid. Op dit moment zijn deze activiteiten echter niet
goed met elkaar verbonden. Ten tijde van The Green Quest zijn initiatieven verbonden en hebben mensen tijd en energie
gestoken in het werken aan de doelstellingen. Belangrijke rol hierbij hadden de studenten. Onder begeleiding van de Hanze
Ontwerpfabriek zijn onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering samengebracht en werkten lectoren, studenten, leveranciers
en facilitair medewerkers aan de verduurzaming van de hogeschool. Alles kwam bij elkaar in duurzaamheidshub de
greenhouse@hanze. Deze fantastische dynamiek willen we structureel borgen.
Wat is het advies?
De Green Community is een platform waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenwerken aan innovaties op gebied
van duurzaamheid. Hier worden duurzame ideeën gevormd, plannen gemaakt en projecten gelanceerd, allemaal met het
doel om de hogeschool duurzamer te maken. Studenten zijn structureel betrokken en zijn de drijvende kracht achter de
community. Bestuur, docenten en overig personeel staan in nauw contact met studenten en inspireren elkaar. De community
staat in nauwe relatie met adviezen 2.7 Green House en 2.8 Green Network.
De community heeft als belangrijk doel om studenten en medewerkers bewust te maken van de prestaties en ambities van
de hogeschool op het gebied van duurzaamheid. Juist om te borgen dat duurzaamheid niet iets is van een paar mensen,
steken we in op inzet van een netwerk zodat ieder vanuit eigen functie en passie kan aanhaken en we logisch blijven
verbinden en verrijken en niet iets geïsoleerd optuigen.
Studentparticipatie is een groot onderdeel van het succes van het netwerk. Door participatie te verbinden aan het Green
Ambassador-programma vergroten we de kans op betrokkenheid.
Vervolgstappen
1. SAMENSTELLEN HOOFDROLSPELERS: wie hebben we nodig en welke functionaliteiten, vakgebieden, opleidingen?
2. STIP OP DE HORIZON ZETTEN: formuleren van concrete doelen voor jaar 1.
3. VERBINDEN MET GREEN AMBASSADOR-PROGRAMMA: kunnen studenten punten krijgen voor deelname aan de
Green Community?

2.5 GREEN COMMUNICATION

Een inspirerend verhaal motiveert de troepen. Maar hoe houd je ze gemotiveerd om de duurzame ambities te
realiseren? Green Communication geeft een eerste aanzet met een krachtig communicatieconcept.
Huidige situatie
Om duurzaamheid prominent een plek te geven vervult communicatie een sleutelrol. Op het moment is duurzaamheid niet
goed zichtbaar. We vinden het moeilijk om goede manieren en kanalen te vinden om structureel duurzaamheid onder de
aandacht te brengen.
Wat is het advies?
Uit The Green Quest is gebleken hoe breed het onderwerp duurzaamheid is. Dit betreft elementen uit onderwijs, onderzoek
en bedrijfsvoering. Zonder een belemmering te willen zijn voor de vele initiatieven binnen de Hanzehogeschool zal er een
sleutelrol belegd moeten worden voor het zichtbaar maken van deze brede context. Hierin zal de visie van de HG op
duurzaamheid leidend zijn. Een krachtig communicatieconcept is om de verschillende elementen te verbinden rond de
ambitie om de duurzaamste hogeschool van Nederland te worden.
Een ander aspect van Green Communication is de wijze waarop we communiceren. Posters en ﬂyers zijn verleden tijd. Er
moet een nieuw beleid komen op paperless communication (zie ook 1.12 Preventie van afval) en een goede aansluiting bij de
verschillende doelgroepen van de Hanzehogeschool.
Daarnaast moet er een gedragsverandering plaatsvinden bij studenten en medewerkers om zich duurzaam te gaan
gedragen. Ambassadeurs en rolmodellen spelen hierin een essentiële rol, maar deze ambassadeurs moeten wel een podium
krijgen en gefaciliteerd worden. Zij moeten de tools hebben om zich als ambassadeur te kunnen presenteren richting de rest
van de organisatie.
Vervolgstappen
1. COMMUNICEREN ANNO 2017: het zichtbaar maken van duurzaamheid met andere middelen dan ‘posters en ﬂyers’.
2. AMBASSADEURS EEN PODIUM BIEDEN: hoe stimuleren en faciliteren we ambassadeurs?
3. GEDRAGSVERANDERING AANJAGEN: communicatiebeleid ten behoeve van gedragsverandering opstellen.
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2.6 GREEN CHALLENGE

Hoe borg je de ‘duurzaamheidsbeweging’ en jaag je aandacht voor duurzaamheid blijvend na? Door er
doorlopend aandacht aan te besteden en elk jaar een evenement aan te wijden. De Green Challenge is een
prijsvraag voor ondernemende, duurzame studenten.
Huidige situatie
Hoe borg je de ‘duurzaamheidsbeweging’ en jaag je aandacht voor duurzaamheid blijvend na? Door er doorlopend
aandacht aan te besteden en elk jaar een evenement aan te wijden. De Green Challenge is een prijsvraag voor
ondernemende, duurzame studenten. Op verschillende plekken binnen de Hanzehogeschool Groningen wordt aandacht
besteed aan duurzaamheid. In onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Zo zijn er meerdere duurzame minoren en –
lectoraten, en zijn we een Fair Trade hogeschool.
Een structurele inbedding in ons primaire proces is echter nog alleszins vanzelfsprekend en aansprekend. Het aanbod van
onderwijs en onderzoek is gefragmenteerd en onvoldoende herkenbaar. Er is geen sprake van een geheel dat groter is dan
de som der delen. Continuïteit van aandacht voor het onderwerp is een zorg.
Wat is het advies?
De Green Challenge is een jaarlijks evenement in de vorm van een prijsvraag voor studenten van de Hanzehogeschool
Groningen. De prijsvraag loopt gedurende een heel studiejaar met verschillende ondersteunende activiteiten. Op deze
momenten kunnen studenten, medewerkers en het werkveld laten zien (delen, zichtbaarheid) wat er gerealiseerd is en waar
men mee bezig is. Ook projecten waarbij het niet is gelukt krijgen aandacht: het is juist heel waardevol om hiervan te leren.
Op De Dag van de Duurzaamheid (10-10) wordt de Green Challenge afgesloten met een uitgebreid festivalprogramma op de
Zernike Campus voor ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoek en omgeving (de 5 O’s).
De Challenge is direct verbonden met het initieel onderwijs van alle opleidingen, jaargangen en niveaus (bachelor en master)
en wordt mede gedragen door docenten, onderzoekers en ondersteunende medewerkers (link met de adviezen onder
duurzaam en gezond rolmodel). Elke student moet de mogelijkheid hebben om deel te kunnen nemen. Deelname is met een
product uit het door de student gevolgde onderwijs. Dat kan met een diversiteit in grootte en inhoud qua inzending.
De Green Challenge kent verschillende jury’s en prijscategorieën. Zo is er een vakjury én een publieksjury. Prijzen variëren van
realisatie van het idee op de campus (link met Green Campus) tot een gratis masterclass van een groene koploper.
ZITTEND ENERGIE OPWEKKEN
[Ons voorstel:] het energie genererende zadeldekje voor ﬁetsverlichting. Het gaat om een ﬁetszadeldekje voor
ﬁetsverlichting zonder accu, battery, zonnecelen, dynamo e.d. Het werkt perfect , u mag het idee en alle info en
prototype na overleg hebben.
Wouter Eisema, Hanzehogeschool Groningen
Vervolgstappen
1. GREEN CHALLENGE TEAM: Planning en organisatie: samenstellen van een projectteam dat bestaat uit een mix van
medewerkers, studenten en externen om de prijsvraag verder te gaan trekken (zie ook Green Team uit 2.7 Green House).
Openstelling prijsvraag per studiejaar 2017-2018.
2. GREEN CHALLENGE CALL: Uitgangspunten en randvoorwaarden: nader uitwerken van de vorm (inhoud, vorm
van inzending, e.a.) en voorwaarden (criteria voor deelname, planning, e.a.) van de prijsvraag. Tevens uitwerken
ondersteunend programma van activiteiten.
3. GREEN CHALLENGE FESTIVAL: Marketing en communicatie: positioneren van het festival t.o.v. andere parallelle
activiteiten op de campus en opstellen van een wervend programma voor het festival.
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2B Elke medewerker een groen en gezond
rolmodel
Het befaamde model van de Golden Circle stelt dat elke succesvolle
organisatie zich drie vragen stelt in een speciﬁeke volgorde: Waarom doe
je iets? Hoe doe je het? Wat doe je dan? Een drieluik over het programma
GroenWerkGeluk dat elke medewerker helpt uit te groeien tot een groen
rolmodel.
HET WAAROM: DE CIRKEL VAN IMPACT

Hoe laat je mensen wennen aan het idee een rolmodel te (kunnen) zijn? Het begint bij bewustzijn creëren
over de impact die je hebt en kán hebben als individu. Door mensen op drie manieren aan te spreken (ik, wij,
community) ontstaat een Cirkel van Impact.
De Hanzehogeschool wil haar medewerkers in staat stellen een rolmodel te zijn. Dit begint bij het creëren van bewustzijn
over hun impact: zowel de negatieve impact van ons handelen als mensheid, maar ook de positieve impact die je als individu
kan hebben. Dát is het waarom.
Bewustzijn van de negatieve impact betekent bewustzijn over het feit dat duurzaamheid en een nieuwe economie niet
draaien om een technisch probleem, zoals de gaskraan dichtdraaien of de meters naar 0. Het is vooral een humanitair
probleem. In de nabije toekomst is er geen leven meer mogelijk op aarde als we ons gedrag niet aanpassen.
Maar er is een handelingsperspectief. Niet alle impact is negatief. Ook al lijkt het probleem alomvattend, toch kan ieder
mens op zijn eigen kleine wijze positieve invloed uitoefenen op zijn omgeving. Ieder mens kan een steentje bijdragen en zo
een rolmodel zijn voor een ander. Ook van dát bewustzijn moet elke medewerker doordrongen raken. Voor elke persoon is
die impact overigens anders. Ieder mens heeft zijn eigen passies, talenten en persoonlijke situatie. Bewustwording is dus
speciﬁek bewustwording van zijn eigen unieke plek en handelingsperspectief. Werkgeluk en het goede gesprek zijn hiervoor
belangrijke elementen.
De kracht van rolmodellen
Het moet echter niet blijven bij bewustzijn creëren. Er moet ook echt iets gebeuren. De magie ontstaat in de interactie tussen
het individu (‘ik’), zijn of haar directe omgeving (‘wij’) en de bredere gemeenschap (de community). Gedragsbeïnvloeding
in dit krachtenveld vindt het snelst plaats door rolmodellen. Die rolmodellen hoeven geen cape te dragen of een Nobelprijs
gewonnen te hebben. Voorbeeldgedrag hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Het kan klein en persoonlijk beginnen. De
impact schuilt bijvoorbeeld in lollipop-momenten: de momenten dat je iemands leven fundamenteel veranderde door een
kleine opmerking of daad.
Als je deze dynamiek goed weet te ontsluiten, ontstaat de Cirkel van Impact:
1. DE VONK: Vanuit de community stimuleert de Hanzehogeschool het individu (‘ik’) door bewustzijn te creëren over impact
en de dialoog te faciliteren.
2. DE VLAM: Op basis van bewustzijn kunnen medewerkers impact creëren op hun directe omgeving (‘wij’) vanuit hun
eigen talent. Dat kan thuis zijn, maar ook voor de studenten. Zij zijn een rolmodel. Het kan klein beginnen…
3. DE BEWEGING: … maar waar talent wordt gedeeld, ontstaat beweging. Share your talent, Move the world. De cirkel
is rond. Als er genoeg impact staat in de directe omgeving groeit de community automatisch in omvang en kracht. Die
spoort weer het individu aan…
Van de Hanzehogeschool als organisatie vraagt dit allereerst om het scheppen van mogelijkheden en omstandigheden
waarin voorbeeldgedrag getoond en beloond wordt. Mensen die willen in staat stellen te doen. Het betekent ook nadenken
over hoe je in de werving en selectiecriteria kan opnemen hoe medewerkers een duurzaam rolmodel willen zijn. Nadenken
over hoe het op te nemen in de onderwijscurricula en de HRM-cyclus.
Het gaat ook om zelf een voorbeeldrol vervullen. De Cirkel van Impact vertrekt vanuit de veronderstelling dat als
medewerkers werkgeluk ervaren, zij de meest duurzame impact hebben. Impact op hun studenten, collega’s, community,
omgeving, de wereld. Maar hoe raken zij gelukkig in hun werk? Wellicht door de juiste arbeidsomstandigheden, door
vitaliteitsprogramma’s, maar toch zeker ook door een werkgever die zelf impact wil creëren. Die zelf leiderschap en
intrinsieke motivatie toont. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.
Zo ontstaat een wederzijds commitment. ‘Ik’ inspireert ‘wij’ inspireert de ‘community’. Rolmodel inspireert rolmodel inspireert
rolmodel. Een virtueuze cirkel is geboren.
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HET HOE: KLAVERTJE VIER

Hoe wakker je de vlam aan? Waar ontspringt de virtueuze cirkel? Werkgeluk, is het antwoord van de Hanzehogeschool. De
Hanze noemt het speciﬁek GroenWerkGeluk, want we streven naar groene rolmodellen. Met als symbool… het klavertje vier.
Als mensen gelukkig zijn in hun werk creëren ze impact – en worden ze een rolmodel. Dat is geen aanname, maar een
stelling die zichzelf reeds bewijst in de praktijk. De Hanzehogeschool heeft werkgeluk reeds lang centraal staan in het HRbeleid. Medewerkers moeten een gezonde balans tussen werk en privé kunnen bereiken, alsmede een actieve en gezonde
levensstijl. Healthy aging is niet alleen een van de speerpunten in onderwijs en onderzoek, maar evenzeer een voorrecht en
opdracht voor de medewerkers.
Voor groene rolmodellen wordt het bestaande begrip en beleid rond werkgeluk nu uitgebreid met het programma
GroenWerkGeluk. Als symbool geldt het klavertje vier en dat is niet zonder reden. Om een beweging aan te wakkeren zijn
altijd vier ingrediënten nodig. De Hanzehogeschool ziet ze als vier blaadjes van een klavertje vier.

1. DELEN (SHARING)
Een rolmodel kan alleen andere mensen inspireren door zijn talenten te delen. Je moet delen om te kunnen
vermenigvuldigen.
Om hier concrete invulling aan te geven beschikt de Hanzehogeschool over een aantal bewezen eﬀectieve instrumenten die
ook voor GroenWerkGeluk ingezet kunnen worden:
• De methodiek van storytelling heeft zijn eﬀectiviteit reeds heeft bewezen in het MD-programma, waarmee nu breder
geëxperimenteerd kan worden.
• Het programma het Nieuwe Gezonde Werken ademt ook ‘sharing’. De afgelopen jaren zijn er spontaan app-groepen,
lunchgroepen en wandelgroepen ontstaan. Juist die sociale interactie van delen zet aan tot gezonder gedrag.
• De Hanzehogeschool gaat tot slot de nieuwe initiatieven op het gebied van employability en talent development voor
medewerkers gericht op gezond en ﬂexibel doorwerken tot je 67e uitzetten en delen in de organisatie.
In alle gevallen begint de Hanze klein, vanuit experimenten, en vertrouwt vervolgens op het sneeuwbaleﬀect dat
ontstaat door delen. Het Nieuwe Gezonde Werken is hiervan een schoolvoorbeeld. Begonnen als experiment met 50
deelnemers bleken de resultaten zo positief dat een zorgverzekeraar bereid was om te investeren in het programma en
er nu 400 medewerkers meedoen. Zegt het voort! Zegt het voort! Doel is dat over drie jaar alle medewerkers binnen de
Hanzehogeschool dit programma hebben doorlopen en de Hanze de meest vitale organisatie van het Noorden is.
2. BEWEGEN (MOVEMENT)
Na alle beleidsstukken en rapporten moet ergens iemand iets doen. De gaskraan gaat op nul. Afval wordt gescheiden.
Printen is verleden tijd. Een allereerste student doorloopt het Green Ambassador-programma en ontvangt een groen
certiﬁcaat en de titel Green Supreme.
De vonk bestaat hier uit awareness die de Hanzehogeschool wil gaan creëren om aan te zetten tot actie. GroenWerkGeluk
en duurzaamheid moeten worden geïntegreerd in onderwijscurricula (zie bijvoorbeeld 2.1 Green Ambassador), de HRMcyclus en de werving- en selectieprocedure. Medewerkers moeten gaan nadenken over hoe ze een rolmodel kunnen zijn.
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Wat ga jij doen ter versterking van je groene werkgeluk en hoe geef je dat door? Voor welk duurzaam gedrag waarmee je
impact hebt op anderen sta jij als rolmodel? Wat laat je zien waarom? Wat wil je overbrengen? Hoe wil je dat anderen je
zien?
3. INNOVEREN (INNOVATION)
‘Duurzaamheid’ is geen vastomlijnd begrip. Er is geen kaart die uitstippelt waar je heen moet zeilen. Columbus vertrok met
de Oriënt in gedachten en stuitte op Amerika. Op het snijvlak van disciplines ontstaat innovatie. De samenwerking onderwijsonderzoek-bedrijfsleven is voor de Hanzehogeschool cruciaal.
4. GROEIEN (GROWTH)
Ieder mens heeft zijn eigen talenten en beperkingen. Ieder mens kan op zijn eigen manier bijdragen en impact creëren. Ook
dat is geen vaststaand gegeven. Er is geen vaste hoeveelheid impact die elk mens kan realiseren. Door jezelf te ontwikkelen
en ontplooien – van talent, van persoonlijk leiderschap – vergroot je je potentiële impact.
Het sneeuwbaleﬀect is ook hier een belangrijke pijler bij de implementatie. De Hanzehogeschool wil de werkwijze volgen
die is uitgezet op het thema werkplezier om de werkdruk te verlagen. 21 experimenten zijn vorig jaar gestart met dit doel.
Het idee is om de meest eﬀectieve best practices na een jaar te identiﬁceren en op andere plekken uit te rollen. Juist die
kleinschaligheid en de focus op hoe het beter kan, leidt tot vernieuwend gedrag en verandering. Inhaken op het oude, een
vergrootglas op wat er allemaal niet goed is – dat zet geen zoden aan de dijk.

HET WAT.

De derde vraag van de Golden Circle is het Wat. Wat zijn de concrete manieren waarop medewerkers (rol)modelgedrag gaan
tonen? Vier concrete adviezen verder uitgewerkt.
De vier adviezen zijn een eerste aanzet. Met het klavertje vier als symbool gaat de Hanzehogeschool het programma
GroenWerkGeluk ook na The Green Quest vorm en inhoud geven.

2.7 GREEN HOUSE
KLAVERBLAD
SHARING
MOVEMENT
INNOVATION
GROWTH




In een digitale wereld willen we elkaar uiteindelijk gewoon in de ogen kunnen kijken. Het Green House is een
fysieke plek waar studenten, lectoren en de community projecten ontwikkelen voor GroenWerkGeluk, maar ook
voor bijvoorbeeld projecten uit de Green Challenge. Een voorzetting van het succes van greenhouse@hanze.
Huidige situatie
Tijdens The Green Quest is duidelijk geworden dat de Hanzehogeschool Groningen tientallen activiteiten – in allerlei geuren,
kleuren, vormen en maten – rondom duurzaamheid lopen. Er bestaat echter nog geen structurele zichtbare linking pin voor
bestaande en nieuwe initiatieven, zoals het greenhouse@hanze tijdens The Green Quest zo succesvol vervulde.
Advies
Het Green House is een fysieke plek waar studenten, docenten en de community samen kunnen komen om projecten te
ondernemen en co-creëren op het vlak van GroenWerkGeluk. De plek dient drie hoofddoelen:
• AGENDA: Opstellen van een GroenWerkGeluk-agenda met activiteiten voor de komende jaren. Bijvoorbeeld 2018-2018 in
het teken stellen van awareness.
• PLATFORM: Hier kunnen docenten bij elkaar terecht om hun curricula te verduurzamen (zie 2.1 Green Ambassador) en
studenten ideeën ontwikkelen voor de Green Challenge (zie 2.6 Green Challenge).
• COMMUNICATIE: Het Green House is de primaire bron voor alle communicatie-uitingen van Green Communication (zie
2.5 Green Communication).
Het Green House vormt dus een tastbare verbinding met de droomdoelstelling ‘elke student een groene ambassadeur’.Om
dit idee een vliegende start te geven is het raadzaam een aantal medewerkers én studenten te werven en te benoemen die
het fundament creëren voor dit Green House en vervolgens het ‘stokje overgeven’ (werktitel: het ‘Green Team’). Op langere
termijn is de bezetting roulerend, bijvoorbeeld op basis van talent en actuele thema’s.
Vervolgstap
1. INSTELLEN EERSTE GREEN TEAM: kwartiermakers van het Green House.
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2.8 GREEN NETWORK
KLAVERBLAD
SHARING
MOVEMENT
INNOVATION
GROWTH



Het Green Network is erop gericht om het interne en externe netwerk zichtbaar te maken, zodat studenten,
lectoren en de community met elkaar kunnen delen: van kennis, ervaring, deskundigheid tot aan
bouwmaterialen aan toe.
Huidige situatie
Mensen worden gelukkig van delen. Succesvolle initiatieven in de deeleconomie zoals Peerby en ThuisAfgehaald tonen
dat onomwonden aan. Door de contactmomenten ontstaat ook een uitgelezen gelegenheid om rolmodelgedrag te
tonen. Die initiatieven zijn succesvol omdat ze het relevante netwerk zichtbaar maken. Zoiets is nog niet aanwezig op de
Hanzehogeschool.
Advies
• MOOCS: online leergang om kennis over duurzaamheid aan een brede groep beschikbaar te maken, zie ook 2.2 Green
MOOC.
- Share Your World-app: Een app door studenten laten ontwikkelen waarin we onze kennis, ervaring maar ook
bouwmaterialen kunnen delen. Niet perse werk-gebonden.
• VERBUURZAMING: Zichtbaar maken ‘wie waarmee bezig is’; voor mensen die op zoek zijn naar ‘soortgenoten’ buiten
hun directe omgeving. Zichtbaar maken van interne netwerk.
Vervolgstap
1. VORMGEVING: samen met Green Team en/of eerste lichting uit het Green Ambassador-programma de eerste
projecten opzetten (vooral door onze eigen studenten) die voor de drie adviezen een vruchtbare bodem kunnen leggen,
bijvoorbeeld opdracht geven aan projectteam van ICT-studenten om app te ontwikkelen.

2.9 GREEN INNOVATION
KLAVERBLAD
SHARING
MOVEMENT
INNOVATION
GROWTH



Er is nog geen uitgekristalliseerde blauwdruk van ‘de duurzaamste hogeschool van Nederland’, noch is er een
TomTom die ons daar heen leidt. Kennis moet ontwikkeld worden, innovatie zal nodig zijn. Die vindt plaats in de
driehoek overheid-onderzoek-ondernemers.
Huidige situatie
De Hanzehogeschool Groningen is geen vreemde als het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven om innovaties te
creëren. Twee (willekeurige) voorbeelden zijn diverse activiteiten rond EnTranCe en het Living Lab Healthy Workplace. Om de
duurzaamste hogeschool van Nederland te worden zal de Hanzehogeschool Groningen echter alle registers open moeten
trekken om groene innovatie aan te jagen.
Advies
Doorbouwen op lopende initiatieven. Door gebruik te maken van bestaande infrastructuur en expertise vergroten we
eﬃciëntie en kunnen we er meer uithalen ten behoeve van onze eigen medewerkers en organisatie. Bijvoorbeeld:
• Aansluiten bij Living Lab Healthy Workplace.
• Samenwerken met het Honours-college. Hierbij is de insteek om doorlopend projecten met en door Honours-studenten
uit te voeren in het kader van GroenWerkGeluk.
Vervolgstap
1. ONTDEKKINGSREIS: Mogelijke samenwerkingen identiﬁceren en concretiseren.
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2.10 GREEN GROWTH
KLAVERBLAD
SHARING
MOVEMENT
INNOVATION
GROWTH



Een duurzaam rolmodel zijn bestaat niet alleen uit het lager zetten van de verwarming, het plaatsen van
zonnepanelen op je huis, of het geven van duurzaam onderwijs. Het betekent ook dat je op een vitale manier in
het leven staat.
Huidige situatie
Een gezonde balans tussen werk en privé, een actieve en gezonde levensstijl, en werkgeluk zijn bouwstenen binnen (het
HRM-beleid van) de Hanzehogeschool. De Hanze stimuleert daarom persoonlijke groei en ontwikkeling. Het beleid en
activiteiten zijn gericht op duurzame inzetbaarheid: gezond, productief en met plezier het huidige en toekomstige werk
kunnen en willen blijven uitvoeren. Centrale begrippen: vitaliteit, employability en werkvermogen. Werknemers hebben binnen
de Hanzehogeschool DI-uren, en daarmee ook de verantwoordelijkheid, om hier invulling aan te geven.
Er is dus al veel mogelijk voor medewerkers, maar dit is nog niet altijd zichtbaar. Initiatieven zoals het project Het Nieuwe
Gezonde Werken zijn zichtbaar zijn en draaien goed. Maar dit geldt niet voor alle projecten.
Daarnaast rijst de vraag of het beschikbare aanbod ook bijdraagt aan de nieuwe groene insteek in het programma
GroenWerkGeluk. De ervaring leert dat werkgeluk een zeer persoonlijk begrip is, dus een inventarisatie onder medewerkers
van behoeftes rondom groen werkgeluk is een noodzakelijke eerste stap.
Advies
Blijvend investeren in persoonlijke groei, (talent)ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid is een belangrijk element voor de
organisatie om gezond, productief en met geluk het werk te kunnen blijven doen. Het bestaande beleid moet zichtbaarder.
Parallel is een nulmeting – een ‘foto’ – nodig van de huidige situatie rondom GroenWerkGeluk.
Vervolgstappen
1. ZICHTBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID: in kaart brengen en zichtbaar maken van bestaand aanbod rond
vitaliteit, employability en talentontwikkeling.
2. BEHOEFTES GROENWERKGELUK: nulmeting ‘dat wat we nog niet doen’.
3. BEWEGING: agenda voor initiatieven op de drie thema’s.
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WILDCARDS
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Wildcards: Hanze Zonneweide en Hanze Bos
Sommige ideeën op het gebied van duurzaamheid zijn fantastisch en
futuristisch, maar komen nog te vroeg. Andere oplossingen vragen nog verder
onderzoek, of laten zich lastig meten in impact. In The Green Quest noemen
we ze wildcards. Twee ideeën voor de Hanzehogeschool vallen ook in deze
categorie: de Hanze Zonneweide en het Hanze Bos.
De Hanzehogeschool Groningen heeft een voorbeeldfunctie in een regio met vooruitstrevende ambities op het gebied van
duurzaamheid. Zo wil de gemeente energieneutraal zijn in 2035 en heeft de Hanzehogeschool zich gecommitteerd aan deze
doelstelling.
Om stappen te kunnen maken ten aanzien van deze doelstelling is het belangrijk om brede bewustwording en betrokkenheid
te creëren door onder andere kennis te vergroten over klimaatverandering. Kinderen, jongeren en studenten zijn hierin een
belangrijke doelgroep. Dit sluit aan bij de droomdoelstellingen.
Twee oplossingen werken we hier verder uit, de Hanze Zonneweide en het Hanze Bos. Zij geven niet alleen invulling aan de
doelstelling om energieneutraal te zijn in 2035, maar ook aan de droomdoelstellingen om elke medewerker een rolmodel te
laten zijn en elke student een ambassadeur in duurzaamheid.

HANZE ZONNEWEIDE
Huidige situatie
Ten aanzien van de bredere duurzaamheidsdoelstelling ‘energieneutraal in 2035’ is eigen opwek met onder andere
zonnepanelen wenselijk. Het geplande aantal zonnepanelen op diverse panden is niet toereikend om in de resterende
elektriciteitsvraag te voorzien. Deze zou kunnen worden opgewekt met een zonneweide.
Daarnaast is het niet voor elke medewerker of student van de Hanzehogeschool mogelijk om eigen energie op te wekken.
Voor een huurwoning of studentenkamer, dan wel studentenﬂat, kan het plaatsen van zonnepanelen lastig zijn, omdat
je geen eigenaar bent. Heb je wél een eigen woning, dan kan het dak ongeschikt zijn, te weinig ruimte bieden of een
investering in panelen past niet binnen de portemonnee. Daarnaast kan de inkoop van groene stroom als ingewikkeld en
onbetrouwbaar ervaren worden, omdat de herkomst onduidelijk kan zijn.
Maar als rolmodel of ambassadeur wil je toch echt duurzame energie gebruiken.
Advies: Hanze Zonneweide
De Hanzehogeschool kan haar eigen elektriciteitsvraag vergoenen en tegelijk deze studenten en medewerkers – deze
ambassadeurs en rolmodellen – helpen door met Hanze Zonnestroom groene, herleidbare elektriciteit aan te bieden.
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Het gaat om grote aantallen – meer dan de PV-systemen die op de daken van een aantal panden gepland zijn kunnen
produceren. Daarom stellen we een zonneweide voor als herleidbare bron van duurzame energie. Nabij de Campus is
een geschikte locatie, maar er zijn meer opties. Oost-Groningen is een kansrijk gebied en biedt voldoende ruimte voor
ondernemerschap. De veldopstelling vraagt onderhoud en beveiliging, wat werkgelegenheid biedt. Deze lokale opwek
van zonnestroom is zichtbaar en bereikbaar, waardoor het naast betrokkenheid en participatie in duurzaamheid onder
medewerkers, studenten en in de regio bevordert.
Een zonneweide van vier hectare biedt ruimte aan 10.000 panelen met een energieproductie van 2.441 MWh. Dit is 45%
van de resterende elektriciteitsvraag die nog duurzaam opgewekt dient te worden. De Hanzehogeschool kan hiermee
de eigen elektriciteitsbehoefte vergroenen en/of 2.440 studentenkamers, dan wel 815 huishoudens van medewerkers of
omwonenden voorzien van herleidbare opgewekte duurzame stroom. De levering geschiedt tegen kostprijs en zonder
winstoogmerk van de Hanzehogeschool, waardoor de deelnemers gegarandeerd zijn van een scherp en duurzaam aanbod.
Eventuele opbrengst wordt gebruikt voor investering in uitbreiding van PV-systemen.
De afnemers van Hanze Zonnestroom krijgen realtime inzicht via het Hanzehogeschool Dashboard. Als er niet voldoende
zonnestroom aanwezig is, zal dit aangevuld worden met duurzame windstroom uit de provincie Groningen.

Figuur 20 Het dashboard dat elk moment toont hoeveel zonne-energie er wordt opgewekt

VOORDELEN & NADELEN
VOORDELEN
• De Zonneweide is zichtbaar en draagt daarom bij aan het duurzame imago van de Hanzehogeschool;
• Studenten, medewerkers en omwonenden krijgen de kans om deel te nemen in lokaal opgewekte duurzame energie;
• Participatie zorgt voor bewustwording en betrokkenheid;
• Duurzame exposure van Oost-Groningen en de Hanzehogeschool.
NADELEN
• Voorinvestering is vereist, maar redelijke terugverdientijd is 7-11 jaar;
• Haalbaarheid veldopstelling alleen met subsidie en omgevingsvergunning.
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IN CIJFERS
Hanze Stroom
Aantal panelen
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€

n.v.t.

Besparing met subsidie
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Elektriciteitsverbruik aantal huishoudens

#
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Elektriciteitsverbruik aantal studentenkamers

#

2.440

Terugverdientijd

jaar

7-11

CO2-reductie

ton

1.294

Vermogen
Energieproductie

BATTERIJ
Om dat te kunnen bereiken is nodig dat zonne-energie ook wordt opgeslagen, zodat niet steeds de centrales hoeven bij
te springen als er even geen zon is.
Zorg dat er een grote batterij aan oplaadpunten voor elektrische auto’s op het parkeerterrein komt. De auto’s kunnen
als de batterij vol is energie leveren aan het ‘grid’ en intussen zonder benzine en uitlaadgassen het woon-werkverkeer
vergroenen.
Zorg dat de zonne-energie ook wordt opgeslagen in heet waterbassins, die voor de verwarming een bijdrage kunnen
leveren.
Elma Middel

HANZE BOS
Huidige situatie
Ter compensatie van het energieverbruik op de lange termijn tot 2035 en daarna is het een mooie optie om bomen te
planten. Naast CO2-compensatie dient het bos meerdere doelen. Bomen hebben in een stedelijk gebied een verkoelend
eﬀect: de temperatuur onder de bomen is lager door de schaduwvorming en bomen absorberen minder zonlicht dan
bijvoorbeeld asfalt. Bomen hebben ook een positief eﬀect op de waterhuishouding en de luchtkwaliteit.
Advies: het Hanze Bos
De aanplanting van het Hanze Bos sluit aan bij de droomdoelstellingen ‘in 2025 elke medewerker een rolmodel’ en ‘elke
student een ambassadeur in duurzaamheid’. Zowel medewerkers, als studenten en omwonenden kunnen in het Hanze Bos
van de natuur genieten, recreëren en in de pauze energie op doen. Dit draagt bij aan de gezondheid van de mens en sluit
aan bij een van de belangrijke speerpunten van de Hanzehogeschool. Healthy ageing, oftewel een leven lang gezond!
Samen met bedrijfsleven en zorginstellingen wordt kennis ontwikkeld en verzameld om concrete antwoorden te vinden voor
de praktijk over het proces van gezond opgroeien en gezond en actief ouder worden.
Onderdeel van de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool is ‘De Magneet’. Dit is een science-centrum speciaal
ingericht voor kinderen. Er zijn ‘doe-stations’ waar zij actief en spelenderwijs kennismaken met Wetenschap & Techniek.
Wekelijkse bezoeken basisschoolleerlingen al het Zernikecomplex. Het Hanze Bos met een educatief karakter helpt kennis
en betrokkenheid bij duurzaamheid te vergroten. Studenten kunnen educatieve programma’s ontwerpen, een informatieve
speurtocht, ontdekkingstocht of onderzoeksopdracht samenstellen, informatieborden plaatsen of zelfs bijenkasten inrichten.
Spelenderwijs wordt zo kennis over de natuur, duurzaamheid en klimaatverandering bijgebracht. Dit vergroot bij de jeugd de
betrokkenheid bij het onderwerp. Bovendien wordt de doelstelling van de gemeente Groningen om met het oog op energie
neutraal in 2035, kennis en betrokkenheid te vergroten over duurzaamheid bij de inwoners van Groningen, ondersteund.
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#GEMEENTE GRONINGEN-SASKIA ZWIERS
De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Alle stroom die we dan gebruiken is duurzaam opgewekt. We
kunnen echter niet tot 2035 wachten en moeten nu al stappen ondernemen om ons energieverbruik te verminderen. Het
compenseren van CO2-uitstoot direct in onze stad is daarvan een mooi concreet voorbeeld. Het planten van een bos draagt
naast CO2-compensatie ook bij aan klimaatadaptatie.
Tussen De Bunders en de Zernikelaan is vier hectare grond geschikt voor het Hanze Bos. Dit stuk grond ligt tegenover
EnTranCe. Het bos moet nog volgroeien, dus het is van belang dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met beplanting
om maximale CO2-compensatie te behalen. Nu starten betekent 65% compensatie van het energieverbruik van de
Hanzehogeschool.
De organisatie van een boomplantdag geeft exposure aan het bos en trekt participanten. Niet alleen studenten en
medewerkers kunnen een boom planten, maar ook bedrijven en particulieren kunnen in de gelegenheid gesteld worden om
bomen te kopen en deze te planten in het Hanze bos. De boomplantdag is een echte gezamenlijke investering in een groene
toekomst!

VOORDELEN & NADELEN
VOORDELEN
• Het Hanze bos is zichtbaar en draagt daarom bij aan het duurzame imago Hanzehogeschool;
• Vergroot kennis en betrokkenheid bij klimaatverandering en duurzaamheid;
• Draagt bij aan een gezonde leefomgeving en ondersteunt daardoor Healthy Ageing;
• 65% compensatie van het energieverbruik van de Hanzehogeschool tot 2035 (en verder);
• Een klimaatbos is een oplossingsgericht middel tegen het steeds warmer worden van de stad (‘ Urban Heat Islands’).
NADELEN
• Voorinvestering is vereist;
• Opbrengst participatie bedrijven en particulieren donaties boomplantdag onbepaald;
• De belevings-, educatieve-, recreatieve- en toekomstwaarde is niet uit te drukken in euro’s.

IN CIJFERS
Hanze Bos
Omvang bos

ha

4

Aantal bomen
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1.000
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6.000
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€
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CO2-opnamecapaciteit
Compensatie CO2-uitstoot van totale energievraag 2035
Investering

The Green Quest Eindrapport missie 9 – Hanzehogeschool Groningen | 71

SUBSIDIE
& FINANCIERING

Subsidie & Financiering
Uit de scenario’s in dit rapport blijkt overtuigend dat niets doen duurder is
dan investeren in duurzaamheid. Dat wil niet zeggen dat de investeringen
om de gaskraan dicht te draaien en restafval te reduceren niet signiﬁcant
zijn. Subsidies kunnen een steuntje in de rug zijn. Specialisten Cees Westzaan
(ENGIE Services) en Hoa Pham (Hanzehogeschool, Stafbureau Onderwijs &
Onderzoek) hebben een eerste scan gemaakt van beschikbare regelingen.
1. FISCALE SUBSIDIES VOOR ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN

Duurzame energie is momenteel nog duurder dan energie uit kolen, olie en gas. Dit kan een drempel zijn voor bedrijven om
te investeren in duurzame energie. Daarom stimuleert de overheid de ontwikkeling van duurzame energie bij ondernemers
bijvoorbeeld met belastingmaatregelen EIA en MIA/Vamil en de SDE+.
De Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek/Variabele afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil) zijn
generieke regelingen. De bedrijfsmiddelen of delen van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen, staan vermeld op de
Energielijst van de EIA en de Milieulijst voor MIA/Vamil. Deze lijsten worden jaarlijks vernieuwd en aangepast aan de best
beschikbare alternatieven op de markt.
De regelingen zijn bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende of milieuvriendelijke technieken
of de toepassing van hernieuwbare energie in hun onderneming. Ondernemers kunnen een percentage van de relevante
investeringskosten aftrekken van de ﬁscale winst. Het percentage is afhankelijk van het type investering (55,5% voor EIA en
tot 36% voor MIA) en kan soms gecombineerd worden met willekeurige afschrijving.
Voor veel van de genoemde investeringen in dit rapport, zoals LED-verlichting, warmteterugwinning, warmtepompen
en isolatie (of combinaties hiervan tot een pakket van energie-investeringen) zijn EIA en MIA mogelijkheden. De
Hanzehogeschool Groningen is echter geen ondernemer. Middels een Energy Service Company (ESCo) kan alsnog een
aanspraak gemaakt worden op EIA/MIA-subsidie.
Wat is een ESCo?
Een ESCo is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een
gebouweigenaar garandeert. Een sleutelrol hierbij speelt het prestatiecontract. Hierin worden afspraken tussen ESCo en
opdrachtgever over (onder andere) de te realiseren energiebesparing vastgelegd. Worden de besparingsdoelen niet gehaald,
dan is het risico voor de ESCo. Wordt er daarentegen meer energie bespaard, dan kan de winst worden verdeeld tussen
ESCo en opdrachtgever. Daarnaast bevat het prestatiecontract – waar relevant – bepalingen over de kwaliteit van het te
realiseren binnenklimaat en het onderhoud van de installaties.
Er is geen vaste vorm voor een ESCo. De exacte architectuur van installaties en invulling van andere afspraken zoals
ﬁnanciering en looptijden zal afhangen van het type project of gebouw en de wensen van de eigenaar en gebruiker. In grote
lijnen zijn vier smaken te onderscheiden:
1. ESCO-LIGHT: De ESCo-light richt zich primair op de invoering van energiemanagement en -monitoring om vervolgens
op basis van verkregen meetgegevens energiebesparingen te realiseren.
2. PRODUCT-ESCO: De Product-ESCo richt zich op één speciﬁeke maatregel (bijvoorbeeld het zuiniger maken van de
verlichting).
3. INSTALLATIE-ESCO: De Installatie-ESCo richt zich op meer ingrijpende energiebesparende maatregelen (zoals de
klimaatinstallaties van het gebouw).
4. GEBOUW-ESCO: De Gebouw-ESCo richt zich, naast bovenstaande maatregelen, ook op maatregelen in de schil van
een gebouw.
Enkele voordelen van ESCo’s:
• Met een ESCo worden prestatieafspraken over energiebesparing gemaakt;
• ESCo’s hebben kennis van installaties, u hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren;
• ESCo’s kunnen de ﬁnanciering van de aanleg van een installatie op zich nemen;
• Een ESCo kan in aanmerking komen voor subsidies en ﬁscale regelingen;
• ESCo’s kunnen een totaal ontzorgingsconcept aanbieden.
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2. SUBSIDIES VOOR DUURZAME OPWEK

Met de SDE+-regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame
energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele
brandstoﬀen en is goed voor de economie. In 2017 is SDE+ opengesteld voor de productie van:
•Hernieuwbare elektriciteit;
•Hernieuwbaar gas; en
•Hernieuwbare warmte of een combinatie van hernieuwbare warmte én elektriciteit (WKK).
De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa,
Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.
De SDE+-regeling is en blijft het belangrijkste instrument om het aandeel hernieuwbare energie op een kosteneﬀectieve wijze
te laten toenemen. De SDE+ is een feed-in premiesysteem: er wordt een exploitatievergoeding verstrekt voor het verschil
tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode tot maximaal 15 jaar (basisbedrag –
correctiebedrag = subsidie).

3. KETENSAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

De Nederlandse overheid wil graag dat bedrijven en kennisinstellingen intensiever gaan samenwerken. Beleidsdoelen zijn
om nationale en Europese netwerken en consortia te verstevigen en nieuw vraaggestuurd onderzoek op te starten. Ook het
bevorderen van de zogenaamde kennistransfer van universiteiten en kennisinstellingen naar het bedrijfsleven is een belangrijk
doel.
Diverse subsidieprogramma’s zijn er daarom op gericht om samenwerkingsverbanden van een kennisinstelling en een aantal
bedrijven te stimuleren. Deze triple helix-samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers levert voor alle partijen
winst op. Een aantal interessante subsidieregelingen voor triple helix-samenwerking met hogescholen zijn hieronder kort
omschreven.
RAAK-mkb en RAAK-publiek
• RAAK-MKB: RAAK-mkb ﬁnanciert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is
het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.
• RAAK-PUBLIEK: RAAK-publiek ﬁnanciert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de
publieke sector.
Deze regelingen worden uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek. www.regieorgaan-sia.nl/
TKI Urban Energy & MVI-Energie
• TKI URBAN ENERGY: Urban Energy ﬁnanciert onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor
duurzame energieopwekking, energiebesparing en een ﬂexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde
omgeving.
• MVI-ENERGIE: MVI-Energie stimuleert experimentele kennisontwikkeling met als doel het vergroten van de kans op
maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Deze regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie
Proeftuin & Valorisatie
• PROEFTUIN: De regeling ﬁnanciert Innovatieclusters die tot doel hebben innovatieve activiteiten te stimuleren door het
delen van faciliteiten, en door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en
samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster.
• VALORISATIE: De regeling heeft tot doel mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen, tot meer
kansrijke innovaties komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook
daarbuiten.
Deze regelingen worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. www.snn.eu/subsidies/
subsidieregelingen-ondernemers/
Toepasbaarheid voor The Green Quest
Er zijn verschillende onderzoeksprogramma’s bij Hanzehogeschool Groningen die in het verlengde liggen van de maatregelen
in dit rapport. In samenwerking met het bedrijfsleven kunnen deze verder ontwikkeld worden, waarmee bovenstaande
subsidieregelingen in het vizier komen. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden.
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ADVIES: RUIMTEMANAGEMENT I.C.M. PROGRAMMA: HEALTHY WORKPLACE, KENNISCENTRUM
NOORDERRUIMTE
Healthy Workplace is een Living Lab voor de gezonde werkplek. Met sensoren en wearable technology wordt in de komende
maanden van alles gemeten op het gebied van gezondheid, gedrag en omgevingsfactoren. Daarnaast experimenteren
medewerkers er met inrichtingselementen die gezond werken kunnen bevorderen. Zo zijn er zit/sta-bureaus geplaatst en een
‘cube’ waarin je in verschillende houdingen kunt werken. In een later stadium zijn collega’s van de hele HG ook welkom om
een dagje in het Living Lab te werken. Dit unieke ‘Living Lab’ laat zien laten zien hoe moderne technologie gezond gedrag
bevordert en nieuwe kennis oplevert over gezonde werkomgevingen. Het bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
van mensen is onderdeel van het Hanze-speerpunt Healthy Ageing en past goed binnen het thema Gezondheid & Welzijn
van NoorderRuimte. De Innovatiewerkplaats Healthy Workplace is een samenwerkingsverband van Measuremen, ENGIE,
Menzis, Health2Work, Planon en de Hanzehogeschool Groningen.
GEBIEDSCOÖPERATIE ZERNIKE & RUIMTE VOOR NIEUWE ENERGIE, KENNISCENTRUM NOORDERRUIMTE
Het lokale energie-initiatief in Paddepoel, de Stichting Paddepoel Energiek, is samen met partner Grunneger Power, de
lokale energiecoöperatie, op zoek naar concrete stappen om de wijk samen met haar bewoners voor 2030 energieneutraal
te maken. Hiervoor zoeken zij nieuwe energieoplossingen, bijpassende energie- en informatiesystemen, slimme business
cases, een inspirerende communicatiestrategie en acties die de community spirit kietelen. Er lopen op het moment
diverse projecten die zelfstandig draaien. Voor deze projecten zijn er ideeën op hoofdlijnen, maar hoe zitten deze energie-,
informatiesystemen en business cases nu precies in elkaar? Hoe bouwt de wijk de lokale community spirit verder uit,
waardoor de creativiteit, kennis en capaciteiten die aanwezig zijn bij mensen in de wijk worden losgemaakt? Er wordt
gewerkt aan:
• Campagne Paddepoel-nul-op-de-meter: wijkbewoners adviseren over energiebesparing en eigen opwek door
huiseigenaren, dmv spreekuren, bezoeken aan huis + doorrekening maatregelen met app, ontwikkeld door Ekwadraat.
• Postcoderoos in de wijk met zonnepanelen voor huishoudens op de lokale school;
• De realisatie van een kleine windmolen voor de wijk;
• Aansluiting van individuele woningen op het nog aan te leggen Warmtnet Noordwest (WarmteStad);
• Uitwerken energierenovatiepakket voor aspirant-kopers van een huis in de wijk;
• Architectonische toekomstscenario’s voor de energietransitie van de wijk.
ADVIES: GREEN CHALLENGE I.C.M. PROGRAMMA: SPEUR DE ENERGIESLURPER, KENNISCENTRUM
ENERGIE
Speur de Energieslurper is ontwikkeld door de Hanze in samenwerking met Buurkracht (Enexis Holding N.V.), de provincie
Drenthe en N.V. Nederlandse Gasunie. Wat zijn de grootste energieslurpers in jouw huis? Om welke apparaten gaat
het precies? En, wie is er bij jou thuis eigenlijk de grootste verbruiker? Om hierachter te komen kunnen studenten en
medewerkers meedoen aan Speur de Energieslurper! Met deze actie wordt het energiegebruik van huishoudelijke apparaten
in huis gemeten en resultaten uitgewisseld.
ADVIES: SOLAR FIETSPAD/SOLARROAD I.C.M. PROGRAMMA: SOLARMILES, KENNISCENTRUM ENERGIE
Het doel van SolarMiles is een innovatief serviceconcept te ontwikkelen dat gebruikers van deelauto’s motiveert zodanig
gebruik te maken van deze auto’s dat inzet van beschikbare zonne-energie en buﬀering met elektrische auto´s wordt
geoptimaliseerd. Het serviceconcept wordt in nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkeld.
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OVER DIT RAPPORT
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Over dit rapport
Dit rapport is inhoudelijk tot stand gekomen in een samenwerking van
meerdere partijen en vele betrokken mensen..
Green Team

Dit rapport is inhoudelijk tot stand gekomen in een samenwerking van meerdere partijen en vele betrokken mensen.
Het Green Team heeft de leiding gehad in het schrijven van dit rapport. Het Green Team bestaat uit experts op het gebied
van duurzaamheid.

Ruud Koornstra
The Catalyst
 www.tendris.nl/

Talitha Muusse
The Voice of Tomorrow
 www.talithamuusse.nl/

Marieke van de Werf
The Policy Maker
 www.mariekevanderwerf.nu/

Mark Beumer
The Designer
 www.hetgroenebrein.nl/

Jan van Betten
The Believer
 www.gemeynt.nl/

Maurits Groen
The Entrepreneur
 nl.waka-waka.com

ENGIE & SUEZ RECYCLING & RECOVERY NETHERLANDS

Een team experts van ENGIE en SUEZ Recycling & Recovery Netherlands (het ‘Technische Team’) heeft de adviezen rondom
aardgas-op-nul en 0% restafval opgesteld, alsmede de ﬁnanciële besparing doorgerekend.
Het Kernteam had de leiding in het realiseren van de business cases voor het behalen van de doelstellingen. Dit team
bestond uit Tjeerd Leistra, Carin Kelmendi, John Bouma, Rob Goes (allen ENGIE Services), Patty Schaﬀers (ENGIE Energie)
en Durk Mous (SUEZ).
Speciale dank gaat uit naar alle leden van het ondersteunende team, die in de breedste zin kennis, kunde en ervaring
hebben toegevoegd vanuit zowel de klant als eigen competenties: Aaldert Bodde, Anton Boonstra, Bernard van der Helm,
Hajo van Laviere, Werner de Haan, Jakob Kuiper en Anna Holtman.
Ook bestaande partners van de Hanzehogeschool Groningen hebben bijgedragen, waarvoor wij dank verschuldigd zijn:
Joost Matthijssen en Peter del Grosso (Heijmans), Harke Delker (Warmtestad), Eltjo Leinenga (Nijeboer-Hage) en Ruud Nijholt
(IQ Support).
U kunt contact opnemen met het Technische Team via onderstaande wegen.
Frans van den Boorn (ENGIE Services)
Marketing & Communications Director
+31 6 4887 1888
frans.van.den.boorn@engie.com
Danny Pieters (ENGIE Energie)
Directeur Marketing & Sales B2B
+31 6 2240 9508
danny.pieters@engie.com
Jannette de Lange (SUEZ Recycling & Recovery Netherlands)
Marketingmanager
+31 6 2224 0156
jannette.delange@suez.com
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Hanzehogeschool Missieteam, Studententeam, Organisatie & ‘Green Supremes’
Missieteam
In deze negende missie van The Green Quest heeft het Missieteam een cruciale rol gespeeld: een groep van bevlogen
medewerkers die actief de droomdoelen hebben nagejaagd en het duurzame gedachtegoed ook na The Green Quest voort
blijven dragen. Dank aan Paul van der Wijk, Janine Meins, Simon Snapper, Peter van der Wel en Jos Vogelzang.
Studententeam
Onder aanvoering van Jos Vogelzang heeft een team van studenten bergen werk verzet: Jorin Keekstra, Dyon Hoekstra,
Elles Jonkers, Jeroen Bouma, Janet van Rijs. Ook Mitchel Vos en Olaf Booij hebben een waardevolle bijdrage geleverd.
Speciale erkenning gaat uit naar de illustrator van de poppetjes bij het advies Green Ambassador (advies 2.1): Wessel Visser.
Organisatie The Green Quest
Het begeleiden en coördineren van zoveel beweging in de organisatie verloopt niet vanzelf. Vanuit de Hanzehogeschool
hebben hierin onder de bezielende leiding van Janine Brons een onmisbare rol gespeeld: Nynke van Dijk, Liesbeth Fransen,
Antoinette Bos en Johan Hoekstra.
Andere ‘Green Supremes’
En dan waren er nog vele andere ‘Green Supremes’ binnen de Hanzehogeschool – om in de terminologie van het Green
Ambassador-programma te blijven. De volgende mensen zonder meer het hoogste niveau bereikt: Alex van Oost, Henk
Pijlman, Jorg Andree en Jorg Luik. Ook Margreet Boersma, Ellie Brunt, Alexander Daems, Peter Buursma, Michael Bosscher,
Henk Haagsma, Floris Boogaard, Heleen Abrahamse, René van Scheltinga en Bejanne Hobert mogen niet onbenoemd
blijven.
Aan alle studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool – dank jullie wel!

Het Nederlandse publiek

Het Nederlandse publiek heeft actief meegedacht over de adviezen in dit rapport. Daarvoor zijn alle partijen zeer erkentelijk.

Graﬁsch design
The Oddshop

Informatie

Voor algemene informatie over The Green Quest kunt u contact opnemen met:
Michelle Vriend-Mulder
Projectmanager FD/BNR Networks
michelle.vriend@fdmediagroep.nl
Voor inhoudelijke vragen over dit rapport kunt u contact opnemen met:
Mark Beumer
Programmamanager Het Groene Brein
mark.beumer@hetgroenebrein.nl

Disclaimer

Dit rapport is het eindproduct van The Green Quest. Gezien de korte doorlooptijd van The Green Quest zijn de verstrekte
innovatieve en grensverleggende adviezen uitsluitend indicatief van aard. Vervolgonderzoek kan bijgevolg nodig zijn. Kosten
voor vervolgonderzoek, of andere kosten voortvloeiend uit de inhoud van dit rapport, kunnen niet verhaald worden op de
initiatiefnemers van The Green Quest.
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BIJLAGE: 13 GEBOUWEN,
13 ROADMAPS
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INTRODUCTIE
Deze bijlage omvat 13 zogeheten roadmaps. Elke roadmap beschrijft voor
één gebouw een selectie van maatregelen die ondernomen moeten worden
om in 2025 de aardgaskraan op 0 te kunnen draaien. De 13 gebouwen en
complexen zijn allen in eigendom van de Hanzehogeschool. De weergave per
gebouw maakt het mogelijk om op individuele basis investeringsbeslissingen
te maken.

Er is een tweedeling gemaakt tussen gebouwen in de binnenstad (zes stuks)
en de gebouwen op de Zernike-campus (zeven). Steeds werken we eerst de
individuele roadmaps uit, waarna we een optelsom maken van de totale
investering, gasreductie en kostenbesparing.

BINNENSTAD
De zes gebouwen in de binnenstad zijn het Prins Claus Conservatorium, Academie Minerva, Singelhuis, Bouwkunst-School
van de architectuur, Praedinius en het Wiebenga-complex. Hierbij moet gezegd worden dat het Wiebenga-complex aan de
rand van de binnenstad is gesitueerd in de Korrewegwijk.

ZERNIKE-CAMPUS
Op de Zernike-campus zijn momenteel zeven complexen in eigendom van de Hanzehogeschool: BrugsmaBorg, Van
DoorenVeste, Willem Alexander Sportcentrum, Marie KamphuisBorg, IFD Marie KamphuisBorg, EnTranCe en het Van Olstcomplex. Het Van Olst-complex bestaat uit meerdere gebouwdelen, namelijk de Van Olst-toren, Gebouw ABC, Gebouw G,
Gebouw I, Gebouw H, Atrium, Gebouw E, Gebouw F en de Appel.
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GEBOUWEN IN DE
BINNENSTAD
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1. PRINS CLAUS CONSERVATORIUM

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

1985 (update 2010)

3.926

372.978

57.588

Het Prins Claus Conservatorium is zeer verbonden met de samenleving in het noorden van Nederland en heeft tegelijkertijd
internationale uitstraling en niveau. Het gebouw bevindt zich in de binnenstad van Groningen. De missie is het opleiden van
inspirerende musici die het verschil maken in onze samenleving. Het Prins Claus Conservatorium is het enige instituut voor
muziekvakonderwijs in de drie noordelijke provincies en telt ongeveer 350 studenten en vooropleidingsleerlingen. Het is
gehuisvest aan de Veemarktstraat, dicht bij het centrum van Groningen.
Het gebouw heeft in 2010 een technische update ondergaan en daarnaast wordt er momenteel een deel bijgebouwd om
de capaciteit te vergroten. In verband met de instrumenten in het gebouw dient er een minimale luchtvochtigheid te zijn van
50%. Het gebouw wordt geventileerd middels balansventilatie met stoombevochtiging.
Constateringen
• In veel ruimtes/zones is sprake van gelijktijdig verwarmen en koelen.
• Er is opgevallen dat het klokprogramma onvoldoende aansluit bij de openingstijden van het gebouw.
• De appendages en leidingen in de technische ruimten zijn slecht of niet geïsoleerd.
• De bouwkundige schil is niet goed geïsoleerd. Er is enkel glas aanwezig.
• De ketels zijn einde levensduur.
• Er zijn elektrische boilers aanwezig voor warmtapwater.
• Er wordt elektrisch gekookt.
Roadmap Prins Claus Conservatorium
Het gas van het Prins Claus Conservatorium wordt momenteel gebruikt door twee CV-ketels die het gebouw van warmte
voorzien. De basis om 0 op de gasmeter te realiseren is stap 1 van de Trias Energetica, het beperken van de energievraag.
De volgende maatregelen moeten getroﬀen worden om de gasvraag te beperken:
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Prins Claus Conservatorium
Jaar

Maatregel

Besparing gas (%)

2017

Isoleren van appendages en leidingen

3%

Inregelen installaties

2%

Besparing gas (m3) Investering (€)
2.879

€ 7.000

2020

Isoleren van de bouwkundige schil

15%

8.638

€ 30.000

2023

Gasgestookte warmteopwekking vervangen

80%

46.070

€ 164.000

100%

57.588

€ 201.000

Totaal

Het Prins Claus Conservatorium zal eerst een aantal reducerende maatregelen moeten ondergaan om van het gas af te
komen.
• In 2017 dient gestart te worden met de quick wins om gas te besparen: isolatie van de leidingen en appendages en
inregelen van installaties. Dit resulteert in verlaging van de energiekosten en het gasverbruik.
• In 2020 wordt het gebouw bouwkundig geïsoleerd door het huidige glas te vervangen voor HR++-glas. Dit zorgt ervoor
dat het gasverbruik en tevens de energiekosten afnemen.
• De volgende stap is om de CV-ketels voor de warmtevoorziening te vervangen door een lucht-water warmtepomp in
2023. Dit resulteert erin dat er geen gasvraag meer is. Het elektraverbruik loopt echter wel op door het gebruik van de
warmtepomp.
Toch dalen de energiekosten behoorlijk door de overstap van gas naar elektra. De huidige energiekosten per jaar bedragen
€ 26.387 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het overstappen op een warmtepomp € 6.668.
Dat betekent een daling van 75% in energiekosten per jaar.
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2. ACADEMIE MINERVA

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

1983

8.157

389.838

91.957

Het Prins Claus Conservatorium is zeer verbonden met de samenleving in het noorden van Nederland en heeft tegelijkertijd
internationale uitstraling en niveau. Het gebouw bevindt zich in de binnenstad van Groningen. De missie is het opleiden van
inspirerende musici die het verschil maken in onze samenleving. Het Prins Claus Conservatorium is het enige instituut voor
muziekvakonderwijs in de drie noordelijke provincies en telt ongeveer 350 studenten en vooropleidingsleerlingen. Het is
gehuisvest aan de Veemarktstraat, dicht bij het centrum van Groningen.
Het gebouw heeft in 2010 een technische update ondergaan en daarnaast wordt er momenteel een deel bijgebouwd om
de capaciteit te vergroten. In verband met de instrumenten in het gebouw dient er een minimale luchtvochtigheid te zijn van
50%. Het gebouw wordt geventileerd middels balansventilatie met stoombevochtiging.
Constateringen
• Het klokprogramma sluit onvoldoende aan bij de openingstijden.
• Alle ruimtes waar een binnendeel hangt kunnen tegelijk verwarmd en gekoeld worden.
• Het gebouw is niet voorzien van dakisolatie.
• De appendages en leidingen in de technische ruimten zijn slecht of niet geïsoleerd.
• VRV-systemen zijn niet gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem.
• Er is een gasboiler aanwezig voor warmtapwater.
• Er wordt elektrisch gekookt.
Roadmap Academie Minerva
Het gas van het Academie Minerva wordt momenteel gebruikt door vijf CV-ketels die in cascade zijn opgesteld om het
gebouw te verwarmen. Daarnaast is nog een gasboiler aanwezig voor warmtapwater. De basis om 0 op de gasmeter te
realiseren is stap 1 van Trias Energetica, het beperken van de energievraag. De volgende maatregelen moeten getroﬀen
worden om de gasvraag te reduceren:
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ACADEMIE MINERVA
Jaar

Maatregel

Besparing gas (%)

2017

Isoleren van appendages en leidingen

3%

Inregelen installaties

4%

Huidige split units en VRV gebruiken voor verwarming
2019

Besparing gas (m3) Investering (€)
15.633

€ 10.000

4.598

€ 25.000

10%

Verwijderen recirculatieleidingen warmtapwater

3%

Gasgestookte boiler vervangen door elektra

2%

2021

Isoleren van de bouwkundige schil

15%

13.794

€ 40.000

2024

Gasgestookte warmteopwekking vervangen

63%

57.933

€ 167.000

100%

91.957

€ 242.000

Totaal

Om de Academie Minerva gasloos te maken zijn voornamelijk investeringen nodig in isolerende maatregelen. Dit is benodigd
om de overstap te maken naar een duurzame manier van warmte opwekking.
• De eerste stap is om in 2017 de quick wins uit te voeren, isoleren van leidingen en appendages, inregelen van installaties
en de huidige split-units en VRV gebruiken voor verwarming. Dit heeft een daling in gasverbruik, toename in elektraverbruik
en een overall daling in energiekosten ten gevolge.
• Daarna dienen in 2019 de recirculatieleidingen verwijderd te worden en de gasboilers voor warmtapwaterpunten
vervangen te worden door elektrische boilers. Dit resulteert in 2020 in een toename van het elektraverbruik, afname van
het gasverbruik en ongeveer gelijkblijvende energiekosten.
• De volgende stap voordat er overgeschakeld kan worden op lagetemperatuurverwarming is het bouwkundig isoleren van
het gebouw. Voor Academie Minerva is het meest eﬃciënt om het glas te vervangen door HR++-glas.
• De laatste stap is overschakelen van cv-ketels op een lucht-water- of water-water-warmtepomp. De inpassing van de
warmtepomp zorgt voor een enorme gasreductie, maar ook voor een toename in het elektriciteitsverbruik.
De huidige energiekosten per jaar bedragen € 36.739 en de energiekosten in 2025 (na de reducerende maatregelen en het
overstappen op een warmtepomp) € 11.289. Dat betekent een daling van 73% in energiekosten per jaar.
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3. PRAEDINIUS

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

1900

4.500

195.839

57.868

Het Praedinius-gebouw is onderdeel van de Academie Minerva. Dit pand is het voormalige natuurmuseum van de stad
Groningen. Het is een monumentaal pand daterend uit 1900. Het gebouw is opgedeeld in expositieruimten, werkplaatsen en
kantoren.
Constateringen
• Het klokprogramma sluit onvoldoende aan bij de openingstijden.
• Sommige zones worden onterecht of gelijktijdig verwarmd en gekoeld.
• Het gebouw is niet voorzien van dakisolatie en geïsoleerde beglazing.
• De splitunits zijn niet aangesloten op een bedrijfsklok.
• CV-verdeler is niet geïsoleerd en daarnaast zijn er ook niet-geïsoleerde appendages en leidingen
• Veel tocht door gaten en kieren.
Roadmap Praedinius
Het gas van het gebouw wordt momenteel gebruikt door drie CV-ketels die in cascade zijn opgesteld om het gebouw te
verwarmen. De basis om 0 op de gasmeter te realiseren is stap 1 van Trias Energetica, het beperken van de energievraag.
De volgende maatregelen moeten getroﬀen worden om de gasvraag te reduceren:
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PRAEDINIUS
Jaar

Maatregel

2017

Isoleren van appendages en leidingen

Besparing gas (%)
5%

Inregelen installaties

Besparing gas (m3) Investering (€)
9.259

€ 10.000

10%

Huidige split units en VRV gebruiken voor verwarming

1%

2018

Isoleren van de bouwkundige schil

15%

8.680

€ 64.000

2022

Gasgestookte warmteopwekking vervangen

69%

39.929

€ 164.000

100%

57.868

€ 238.000

Totaal

Om het Praedinius gasloos te maken zal er geïnvesteerd moeten worden in voornamelijk isolerende maatregelen. Dit is
benodigd om de overstap te maken naar een duurzame manier van warmteopwekking.
• Stap 1 is om in 2017 de quick wins uit te voeren, isoleren van leidingen en appendages, inregelen van installaties en de
huidige split-units en VRV gebruiken voor verwarming.
• Stap 2 in 2018 is het bouwkundig isoleren van het gebouw door het huidige glas te vervangen Monumentaal isolatieglas.
De stappen in 2017 en 2018 hebben ten gevolge dat de energiekosten en het gasverbruik dalen.
• De laatste stap is overschakelen van cv-ketels op een lucht-water- of water-water-warmtepomp. De laatste biedt de
optie om gebruik te maken van oppervlaktewater in de buurt. Deze investering zorgt voor een verdere daling van de
energiekosten en daarnaast gaat het gasverbruik naar 0. Het elektraverbruik zal door deze warmtepomp wel verhogen.
De huidige energiekosten per jaar bedragen € 26.516 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het
overstappen op een warmtepomp € 6.482. Dat betekent een daling van 76% in energiekosten per jaar.
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4. WIEBENGA-COMPLEX

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

1923 (1998)

15.504

1.250.000

10.680

Het Wiebenga-complex is een Rijksmonument uit 1922 waarin oorspronkelijk de Nijverheidsschool was gevestigd. Het
gebouw is een vroeg voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Het ademt sfeer en geschiedenis. Het monumentale gebouw
huisvest de Academies voor Gezondheidsstudies en Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen.
Momenteel wordt er een deel bijgebouwd en gerenoveerd. De oud bouw wordt gerenoveerd met een BAOPT-systeem.
Daarnaast wordt de R22 vervangen door VRV-systeem.
De nieuwbouw en oudbouw worden verwarmd door een warmtepomp en twee gasgestookte cv ketels. Daarnaast is er nog
een gasboiler aanwezig voor warmtapwater en wordt er op gas gekookt
Constateringen
• • Het klokprogramma sluit onvoldoende aan bij de openingstijden.
• Sommige zones worden gelijktijdig verwarmd en gekoeld.
• Het gebouw is niet voorzien van dakisolatie en geïsoleerde beglazing.
• De splitunits zijn niet aangesloten op een bedrijfsklok.
• De appendages en leidingen in de technische ruimten zijn slecht of niet geïsoleerd.
• Er is een gasboiler aanwezig voor warmtapwater.
• Er wordt met gas gekookt.
Roadmap Wiebenga-complex
Het Wiebenga-complex heeft slechts een beperkte gasvraag. Het overgrote deel van de warmte wordt geproduceerd door
een WKO met warmtepompen. Het gas van het gebouw wordt momenteel gebruikt door twee CV-ketels die in cascade zijn
opgesteld om het gebouw te verwarmen.
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WIEBENGA-COMPLEX
Jaar

Maatregel

Besparing gas (%)

2017

Isoleren van appendages en leidingen

2%

Inregelen installaties

2%

2018

Koken op gas vervangen door elektra

2019

3.839

€ 20.000

2%

1.920

€ 10.000

Verwijderen recirculatieleidingen warmtapwater

3%

4.799

€ 30.000

Gasgestookte boiler vervangen door elektra

2%
20%

122

€ 264.000

0%

0

€ 64.000

31%

10.680

€ 388.000

2020-2021

Isoleren van de bouwkundige schil

2024

Gasgestookte warmteopwekking vervangen

Totaal

Besparing gas (m3) Investering (€)

Doordat een deel van de warmtevraag opgepakt wordt door de WKO zijn alle maatregelen om de warmtevraag te beperken
niet voor 100% te relateren aan het gasverbruik. Om het Wiebenga-complex volledig gasloos te maken zal er geïnvesteerd
moeten worden in voornamelijk isolerende maatregelen. Dit is benodigd om voor 100% te kunnen verwarmen met de WKO.
• Stap 1 is om in 2017 de quick wins uit te voeren: isoleren van leidingen en appendages en inregelen van installaties. De
kloktijden staan niet juist ingesteld en tevens is het waterzijdig niet juist ingeregeld. Dit heeft een reductie in energiekosten
en gasverbruik ten gevolge.
• Stap 2 in 2018 is het koken op gas vervangen door elektra. Dit heeft een afname van het gasverbruik en een toename van
het elektraverbruik ten gevolge.
• In 2019 dienen de recirculatieleidingen van het warmtapwater verwijderd te worden en daarnaast de gasgestookte boiler
te vervangen door een elektrische boiler. Dit zorgt voor een afname in gasverbruik en energiekosten, maar een toename in
het elektraverbruik.
• De volgende stap in 2020 en 2021 is het bouwkundig isoleren van het gebouw door het toepassen van monumentaal
isolatieglas. Dit heeft ten gevolge dat het elektraverbruik en gasverbruik beide afnemen.
• In 2024 zal de leidinginfrastructuur enigszins aangepast moeten worden om de warmte die nog van de CV-ketels kwam te
vervangen door de warmtepomp. Opvallend hierbij is dat het elektraverbruik op 8.141 onder nul uitkomt. Dit heeft er mee
te maken dat de maatregelen een besparing in elektraverbruik opleveren, dit geldt tevens voor de energiekosten.
De huidige energiekosten per jaar bedragen € 4.894 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het
overstappen op een warmtepomp € -494. Dat betekent een daling van 110% in energiekosten per jaar.
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5. SINGELHUIS

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

1900

1.893

–

39.867

Studenten van het Prins Claus Conservatorium kunnen ook gebruikmaken van een aantal speciﬁeke ruimtes in Het
Singelhuis, op slechts een paar minuten loopafstand. Hier bevinden zich een kleine concertzaal/theater (Singelzaal) en drie
studio’s voor opname en registratie van muziekproducties. De studio’s zijn gekoppeld aan de Singelzaal zodat ook liveopnames van concerten kunnen worden gemaakt. De Hanzehogeschool heeft besloten om dit gebouw op termijn af te
stoten.
Roadmap Singelhuis
Het Wiebenga-complex heeft slechts een beperkte gasvraag. Het overgrote deel van de warmte wordt geproduceerd door
een WKO met warmtepompen. Het gas van het gebouw wordt momenteel gebruikt door twee CV-ketels die in cascade zijn
opgesteld om het gebouw te verwarmen.

WIEBENGA-COMPLEX
Jaar

Maatregel

2020

Afstoten van het gebouw

Besparing gas (%)

Totaal

Besparing gas (m3) Investering (€)

100%

39.867 m3

€0

100%

39.867 m3

€0

In 2020 zal het Singelhuis afgestoten worden en zal het gasverbruik per 2020 naar 0 gaan. Hierom zijn er in voorgaande
jaren geen investeringen meer gepland. Dit heeft ook ten gevolge dat er elektra bespaard wordt op het gebouw.
De huidige energiekosten per jaar bedragen € 18.267 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het
overstappen op een warmtepomp € -5.151. Dat betekent een daling van 128% in energiekosten per jaar.
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6. BOUWKUNST-SCHOOL VAN DE
ARCHITECTUUR

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

–

–

–

–

In de Bouwkunst-School van de Architectuur wordt de opleiding Academie van Bouwkunst verzorgd. Deze ontwerpopleiding
combineert studie met werken in de beroepspraktijk. Er zijn in dit gebouw regelmatig klimaatproblemen in verband met de
bouwfysische eigenschappen. Daarnaast is de bezetting van het gebouw laag. Er is op dit moment onvoldoende informatie
om de juiste maatregel te speciﬁceren.

BOUWKUNST-SCHOOL VAN DE ARCHITEC-TUUR
Jaar

Maatregel

2020

n.t.b.

Besparing gas (%)

Totaal

Besparing gas (m3) Investering (€)

100%

5.852

€0

100%

5.852

€0

In 2020 wordt verwacht dat nader te deﬁniëren maatregelen eﬀect zullen hebben en het gasverbruik naar 0 zal gaan. Of dit
de situatie zal zijn is op dit moment niet bekend. De impact van keuzes hierin is gering.
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BUSINESS CASE BINNENSTAD
SAMENVATTING ZES ROADMAPS
VERLOOP INVESTERINGSKOSTEN

De totale investeringskosten om gasloos te worden in de binnenstad bedragen ongeveer één miljoen euro. Opvallend hierbij
is dat er de eerste jaren weinig investeringen worden gedaan. Dit heeft er mee te maken dat de Zernike-campus in die jaren
de overstap maakt naar geothermie en dit brengt al de nodige kosten met zich mee. De investeringen zijn zo gepland dat het
verspreid is in de tijd voor de Hanzehogeschool.

BUSINESS CASE

Momenteel hebben de gebouwen in de binnenstad € 121.053 aan kosten voor het huidige gasverbruik. Na alle maatregelen
is dat in 2025 nog € 15.793 aan energiekosten (extra elektra). Dat betekent 87% reductie in energiekosten (€ 105.259).
Wanneer er echter géén reducerende maatregelen en duurzame opwek wordt toegepast bedragen de gaskosten in totaal
€ 1.089.475 tot en met 2025. Wanneer er dit jaar gestart wordt met de energiebesparende maatregelen en de duurzame
opwek dan bedragen de totale kosten € 664.432.
Dat resulteert in een besparing op gaskosten tot en met 2025 van € 425.043 (€ 1.089.475 - € 664.432). Dit betekent dat
er nog een bedrag van € 574.957 (€ 1.000.000 – € 425.043) overblijft van de investeringskosten. Elk jaar wordt er een
besparing gerealiseerd van € 105.259. Dit betekent dat de gasinvestering in 5,4 jaar terugverdiend is na 2025 (€ 574.957 / €
105.259 = 5,4 jaar).
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GEBOUWEN OP DE
ZERNIKE-CAMPUS
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7. BRUGSMABORG

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

1983

5.470

282.860

47.427

Het gebouw van de Pedagogische Academie heet BrugsmaBorg. In dit gebouw bevinden zich de opleidingen
Talentontwikkeling & Diversiteit en de PABO (lerarenopleiding basisonderwijs). Dit pand is gebouwd in 1983 en is technisch
gerenoveerd in 2009.
Constateringen
• Het gebouw van de Pedagogische Academie heet BrugsmaBorg. In dit gebouw bevinden zich de opleidingen
Talentontwikkeling & Diversiteit en de PABO (lerarenopleiding basisonderwijs). Dit pand is gebouwd in 1983 en is technisch
gerenoveerd in 2009.
• Het klokprogramma sluit onvoldoende aan bij de openingstijden.
• Sommige zones worden gelijktijdig verwarmd en gekoeld.
• De split-units zijn niet aangesloten op een bedrijfsklok.
• De appendages en leidingen in de technische ruimten zijn slecht of niet geïsoleerd.
• Er zijn elektrische boilers aanwezig voor warmtapwater.
• Er wordt niet gekookt.
De BrugsmaBorg gebruikt haar gas voor twee cv-ketels voor de verwarming van het gebouw.
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Roadmap BrugsmaBorg
BRUGSMABORG
Jaar

Maatregel

2017

Isoleren van appendages en leidingen

3%

Inregelen installaties

2%

Huidige split units en VRV gebruiken voor verwarming

3%

2018-2019
Totaal

Besparing gas (%)

Gasgestookte warmteopwekking vervangen

Besparing gas (m3) Investering (€)
3.794

€ 10.000

92%

43.633

€ 30.000

100%

47.427

€ 40.000

De BrugsmaBorg zal eind 2018 aangesloten worden op geothermie.
• De quick wins om gas te besparen en hierbij ook de aansluitcapaciteit te beperken van het geothermie dienen in 2017
uitgevoerd te worden. Het gaat hierbij om isolatie van de leidingen en appendages, inregelen installaties en de spit-units &
VRV als warmtebron gebruiken. Dit heeft een afname in het gasverbruik en de energiekosten ten gevolge. Maar daarnaast
een kleine toename in elektraverbruik.
• De volgende stap is dat het gebouw aangesloten wordt op de geothermie aansluiting. Dit zorgt ervoor dat de
BrugsmaBorg geen gasverbruik meer heeft. Echter zullen de energiekosten een beetje stijgen vanwege de afgesproken
prijzen per GJ voor Warmtestad.
Geadviseerd wordt om op basis van de Trias Energetica de bouwkundige schil te isoleren (dak- en spouwisolatie plus
huidig glas vervangen door HR++). Dit resulteert in 35% energiereductie. Daarnaast kunnen de luchtbehandelingskasten
vervangen worden voor luchtbehandeling met warmteterugwinning. Deze maatregelen zullen in de jaren na de overstap naar
geothermie genomen moeten worden.

De huidige energiekosten per jaar bedragen € 21.732 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het
overstappen op een warmtepomp € 22.272. Dat betekent een stijging van 2% in energiekosten per jaar.
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8. ENTRANCE

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik totaal (m³/jaar)

Gasverbruik CV-ketels (m³/jaar)

2015

281.113

112.095

10.645

EnTranCe is de proeftuin voor energiesystemen van de toekomst. Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er
wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. NoordNederland speelt hierop in door het Energy Transition Center (EnTranCe) op te zetten. Deze proeftuin op energiegebied
brengt bedrijfsleven, ondernemers en onderwijsinstituten bij elkaar om gezamenlijk te werken aan de energievoorziening van
morgen. EnTranCe wordt een toegangspoort voor goede, creatieve ideeën en voorstellen op energiegebied.
Constateringen
• Het klokprogramma sluit onvoldoende aan bij de openingstijden.
• Er wordt veel gas gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
• Put van geothermie wordt op naastgelegen perceel geslagen.
Roadmap EnTranCe
Het gas wordt momenteel gebruikt door drie CV-ketels die in cascade zijn opgesteld om het gebouw te verwarmen. Het
resterende gasverbruik wordt gebruik voor onderzoeksdoeleinden. De basis om 0 op de gasmeter te realiseren is stap 1 van
Trias Energetica; het beperken van de energievraag. De volgende maatregelen moeten getroﬀen worden om de gasvraag te
reduceren:
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ENTRANCE
Jaar

Maatregel

2017

Inregelen installaties

0,5%

560

€ 2.000

2018+2019

Gasgestookte warmteopwekking vervangen

18%

20.730

€ 15.000

2021

Biogas ter vervanging van aardgas

81,5%

90.805

-

100%

112.095

€ 17.000

Totaal

Besparing gas (%)

Besparing gas (m3) Investering (€)

Entrance heeft een relatief hoog gasverbruik voor het aantal vierkante meters BVO. Dit heeft er mee te maken dat 81,5% van
het gasverbruik bedoeld is voor onderzoeksdoeleinden. De overige 10% wordt gebruikt door de drie CV-ketels.
• Om een eﬃciëntie slag te maken zullen de installaties beter ingeregeld worden in 2017. Dit zorgt voor verlaging van het
gasverbruik en de energiekosten.
• De volgende stap om het gasverbruik te reduceren is om voor de warmtevraag over te stappen op geothermie in
2018/2019. Aangezien er gas gebruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden is het niet mogelijk om gasloos te gaan op het
Zernike. Een mooi en duurzaam alternatief hiervoor is biogas. Vanaf 2022 zal er dan ook biogas geleverd worden aan de
Hanzehogeschool. Dit resulteert in een afname van de aardgasvraag, maar tot een lichte toename van de energiekosten.
Dit i.v.m. de hoge kosten van geothermie per GJ.
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ADVIES: COMPENSATIE BIOGAS (GVO’S)
Bij het Energy Transition Center (EnTranCe) is het jaarverbruik gas 112.095 m3. Een klein deel wordt gebruikt voor
ruimteverwarming. Het grootste deel, 90.805 m3, is ten behoeve van onderzoeksdoeleinden, zoals het testen van warmtekrachtkoppelingen. Voor deze toepassingen kan gas niet vervangen worden door elektrische oplossingen of geothermie,
maar wel door biogas.
Er wordt al op kleinschalige basis op het Zernike-terrein proefgedraaid met een biovergister. Bij vergisting van organisch
materiaal komt energie vrij die omgezet kan worden in biogas. Dit biogas wordt via een opwaarderingsinstallatie verrijkt tot
de kwaliteit van aardgas, waarmee Groen Gas ontstaat.
Het keukenafval van de Hanzehogeschool dat aan de bron wordt gescheiden en apart wordt ingezameld, wordt ingezet voor
de opwek van energie. Er volgt uitbreiding van de vergister en daarmee de productie van groen gas. Dit is een opbouwende
fase. In eerste instantie zal de gasbehoefte voor testsituaties tijdelijk gecompenseerd worden met biogas GvO’s van
Nederlandse bodem.
Met de afname van Groen Gas GvO’s wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de CO2-uitstoot doordat
fossiele brandstoﬀen worden verdrongen. Door compensatie met biogas GvO’s wordt de CO2-uitstoot (163 ton) over een
jaarverbruik van 90.805 m3 gas volledig teruggebracht naar ‘0’.
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9. VAN DOORENVESTE

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

1996

24.315

–

243.150

De Van Doorenveste is een prachtig gebouw waar de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek is
gehuisvest. Het wordt ook wel het techniekgebouw van de Hanzehogeschool genoemd. Het is gebouwd in 1997 en heeft in
2016 een technische update ondergaan. Er zijn tijdens deze update nieuwe luchtbehandelingskasten met warmtewielen op
het dak geplaatst. Er is HR++-glas geplaatst aan de voorzijde van het gebouw en aanwezigheidsdetectie aangebracht voor
verlichting.
Constateringen
• Het klokprogramma sluit onvoldoende aan bij de openingstijden.
• De appendages en leidingen in de technische ruimten zijn slecht of niet geïsoleerd.
• Er is een gasboiler aanwezig voor warmtapwater.
• Er wordt elektrisch gekookt.
De Van Doornveste gebruikt haar gas voor drie in cascade opgestelde CV-ketels voor de warmtapwaterpunten en daarnaast
om extra bij te verwarmen. Daarnaast krijgt de Van Doorenveste vanuit het Van Olst-complex gebouw F (WKK) haar warmte.
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Roadmap Van Doorenveste
De volgende maatregelen moeten genomen worden om 0 op de gasmeter te krijgen:

VAN DOORENVESTE
Jaar

Maatregel

Besparing gas (%)

2017

- Isoleren van appendages en leidingen

7%

- Inregelen van installaties

2%

46.199

€ 20.000

76%

184.794

€ 125.000

- Verwijderen recirculatieleidingen warmtapwater

3%

12.158

€ 30.000

- Gasgestookte boiler vervangen door elektra

2%
243.150

€ 175.000

- Huidige split units en VRV gebruiken voor verwarming
2018/2019 - Geothermie aansluiten
2023

Totaal

Besparing gas (m3) Investering (€)

10%

100%

De Van Doorenveste zal in 2018/2019 aangesloten worden op geothermie.
• De quick wins om gas te besparen en hierbij ook de aansluitcapaciteit te beperken van het geothermie dienen in 2017
uitgevoerd te worden. Het gaat hierbij om isolatie van de leidingen en appendages, inregelen installaties en de spit-units &
VRV als warmtebron gebruiken. Dit resulteert in een afname van het gasverbruik en de energiekosten en een toename van
het elektraverbruik.
• De volgende stap is dat het gebouw aangesloten wordt op de geothermie aansluiting in 2018/2019. Dit zorgt voor een
enorme afname van de gasvraag en een lichte stijging van de energiekosten.
• Daarna dienen de recirculatieleidingen verwijderd te worden en de gasboiler om te zetten richting een elektrische boiler in
2023. Dit zorgt ervoor dat de gaskraan volledig dichtgedraaid kan worden en de energiekosten nog licht dalen.
Geadviseerd wordt verder om op basis van de Trias Energetica de bouwkundige schil te verbeteren qua isolatiewaarde
(door spouwisolatie en het huidige glas vervangen door HR++). Deze maatregelen zullen in de jaren na de overstap naar
geothermie genomen moeten worden. Deze maatregelen zijn niet meegenomen in het plaatje en de berekeningen.

De huidige energiekosten per jaar bedragen € 111.414 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het
overstappen op geothermie € 94.754. Dat betekent een daling van 15% in energiekosten.
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10. MARIE KAMPHUISBORG

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

1975

11.574

–

119.859

De Marie KamphuisBorg is een gebouw op de Zernike-campus uit midden jaren 70. Afgelopen jaren heeft een bouwkundige
en technische update plaatsgevonden waarbij het klimaat is verbeterd en energiebesparing is gerealiseerd. Op de Marie
KamphuisBorg worden diverse opleidingen gegeven: social work, MER, bedrijfskunde, toegepaste psychologie, human
resource management en vastgoed & makelaardij.
Constateringen
• Het klokprogramma sluit onvoldoende aan bij de openingstijden.
• Sommige zones worden gelijktijdig verwarmd en gekoeld.
• De VRV-installaties zijn niet aangesloten op een bedrijfsklok.
• De appendages en leidingen in de technische ruimten zijn slecht of niet geïsoleerd.
• Er is een gasboiler en elektrische boilers aanwezig voor warmtapwater.
• Er wordt op gas en elektra gekookt.
• Recirculatieleidingen aanwezig
De Marie KamphuisBorg gebruikt haar gas voor twee CV-ketels voor de verwarming van het gebouw en daarnaast heeft
het een gasboiler voor de warmtapwaterpunten. De ketelinstallatie is aan vervanging toe. Er wordt verwarmd op hoge
temperatuur middels radiatoren. Er zijn WTW-units aanwezig op het dak.
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Roadmap Marie KamphuisBorg
MARIE KAMPHUISBORG
Jaar

Maatregel

Besparing gas (%)

2017

Isoleren van appendages en leidingen

3%

Inregelen installaties

2%

29.965

€ 15.000

68%

81.504

€ 85.000

Verwijderen recirculatieleidingen warmtapwater

3%

5.993

€ 30.000

Gasgestookte boiler vervangen door elektra

2%

Koken op gas vervangen door elektra

2%

2.397

€ 10.000

100%

119.859

€ 140.000

Huidige split units en VRV gebruiken voor verwarming
2018-2019 Gasgestookte warmteopwekking vervangen
2020

2022
Totaal

Besparing gas (m3) Investering (€)

20%

De Marie KamphuisBorg zal eind 2018 aangesloten worden op geothermie.
• De quick wins om gas te besparen en hierbij ook de aansluitcapaciteit te beperken van het geothermie dienen in 2017
uitgevoerd te worden. Het gaat hierbij om isolatie van de leidingen en appendages, inregelen installaties en de spit-units
& VRV als warmtebron gebruiken. Dit zorgt voor een toename in elektraverbruik, afname in gasverbruik en een afname in
energiekosten.
• De volgende stap is dat het gebouw aangesloten wordt op de geothermie aansluiting in 2018/2019. Hierdoor neemt de
gasvraag enorm af, de energiekosten blijven ongeveer gelijk.
• Daarna zal in 2020 de gasboiler voor warmtapwater vervangen worden door elektrische boilers zonder
recirculatieleidingen. Dit resulteert in een toename van het elektraverbruik en een afname in gasverbruik en energiekosten.
• De laatste stap in 2022 zal zijn dat het koken op gas vervangen wordt door koken op elektra. Dit heeft ten gevolge dat het
elektraverbruik stijgt, het aardgasverbruik daalt naar 0 en de energiekosten licht dalen.
Geadviseerd wordt om op basis van de Trias Energetica de bouwkundige schil te isoleren (dak- en spouwisolatie,
plus huidige glas vervangen door HR++). Dit zorgt voor een reductie van 30% in energiekosten. Daarnaast kunnen de
luchtbehandelingskasten vervangen worden voor luchtbehandeling met warmteterugwinning. Deze maatregelen zullen in de
jaren na de overstap naar geothermie genomen moeten worden. Deze maatregelen zijn niet meegenomen in het plaatje en
de berekeningen.

De huidige energiekosten per jaar bedragen € 54.921 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het
overstappen op geothermie € 45.669. Dat betekent een daling van 17% in energiekosten.
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11. IFD MARIE KAMPHUISBORG

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

1996

3.245

–

47.866

Het IFD Marie KamphuisBorg is een permanente noodvoorziening van het Marie KamphuisBorg-complex.
De IFD Marie KamphuisBorg gebruikt haar gas voor zes in cascade staande CV-ketels voor de verwarming van het gebouw.
Roadmap IFD Marie KamphuisBorg

IFD MARIE KAMPHUISBORG
Besparing gas (%)

Besparing gas (m3) Investering (€)

Jaar

Maatregel

2017

Isoleren van appendages en leidingen

3%

Inregelen installaties

2%

2.393

€ 7.000

95%

45.473

*

100%

47.866

€ 7.000

2018-2019 Gasgestookte warmteopwekking vervangen
Totaal
*Deze investering is meegenomen in het Marie Kamphuisborg.

De Marie Kamphuisborg IFD zal eind 2018 aangesloten worden op geothermie.
• De quick wins om gas te besparen en hierbij ook de aansluitcapaciteit te beperken van het geothermie dienen in 2017
uitgevoerd te worden. Het gaat hierbij om isolatie van de leidingen en appendages en inregelen installaties. Dit zorgt voor
een afname in gasverbruik en een afname in energiekosten.
• De volgende stap is dat het gebouw aangesloten wordt op de geothermie aansluiting in 2018/2019. Hierdoor neemt de
gasvraag af naar 0, de energiekosten stijgen licht.
Geadviseerd wordt om op basis van de Trias Energetica de bouwkundige schil te isoleren (dak- en spouwisolatie, en huidig
glas vervangen door HR++). Dit zorgt voor een reductie van 25% in energiekosten, Deze maatregel zal in de jaren na de
overstap naar geothermie genomen moeten worden. Deze maatregel is niet meegenomen in het plaatje en de berekeningen.
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De huidige energiekosten per jaar bedragen € 21.933 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het
overstappen op geothermie € 22.914. Dat betekent een stijging van 4% in energiekosten.
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12. WILLEM ALEXANDER SPORTCENTRUM

GEBOUWEIGENSCHAPPEN
Bouwjaar

BVO (m2)

Elektraverbruik (kWh/jaar)

Gasverbruik (m³/jaar)

2008

24.315

1.507.083

46.113

Het Willem Alexander Sportcomplex is de trekpleister van de Hanzehogeschool waar de sport georiënteerde studies
plaatsvinden.
Constateringen
• Het klokprogramma sluit onvoldoende aan bij de openingstijden.
• Het dak is momenteel niet luchtdicht.
• Sommige zones worden gelijktijdig verwarmd en gekoeld.
• De split-units zijn niet aangesloten op een bedrijfsklok.
• De appendages en leidingen in de technische ruimten zijn slecht of niet geïsoleerd.
• Er is een gasboiler en elektrische boilers aanwezig voor warmtapwater.
• Er wordt op gas gekookt.
• Recirculatieleidingen warmtapwater aanwezig.
De Marie KamphuisBorg gebruikt haar gas voor twee CV-ketels voor de verwarming van het gebouw en daarnaast heeft
het een gasboiler voor de warmtapwaterpunten. De ketelinstallatie is aan vervanging toe. Er wordt verwarmd op hoge
temperatuur middels radiatoren. Er zijn WTW-units aanwezig op het dak.
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Roadmap Willem Alexander Sportcentrum
WILLEM ALEXANDER SPORTCOMPLEX
Jaar

Maatregel

Besparing gas (%)

2017

Isoleren van appendages en leidingen

2%

Inregelen installaties

2%

Huidige split units en VRV gebruiken voor verwarming

1%

2018-2019 Gasgestookte warmteopwekking vervangen:

Besparing gas (m3) Investering (€)
7.448

€ 15.000

22%

28.834

€ 25.000

2020

Slopen P-wing

0%

0

-

2021

Verwijderen recirculatieleidingen warmtapwater

3%

7.150

€ 20.000

Gasgestookte boiler vervangen door elektra

2%

Koken op gas vervangen door elektra

2%

2.681

€ 10.000

34%

46.113

€ 70.000

2022
Totaal

Doordat een deel van de warmtevraag opgepakt wordt door de WKO zijn alle maatregelen om de warmtevraag te beperken
niet voor 100% te relateren aan het gasverbruik. De Willem Alexander Sportcomplex zal eind 2018 aangesloten worden op
geothermie.
• De quick wins om gas te besparen en hierbij ook de aansluitcapaciteit te beperken van het geothermie dienen in 2017
uitgevoerd te worden. Het gaat hierbij om isolatie van de leidingen en appendages, inregelen installaties en de spit-units
& VRV als warmtebron gebruiken. Dit zorgt voor een toename in elektraverbruik, afname in gasverbruik en een afname in
energiekosten.
• De volgende stap is dat het gebouw aangesloten wordt op de geothermie aansluiting in 2018/2019. Hierdoor neemt de
gasvraag af, de energiekosten stijgen een beetje.
• Daarna zal in 2020 het noodgebouw P-wing gesloopt worden. De P-wing maakt momenteel gebruik van de WKO van
het Willem Alexander Complex en heeft zodoende geen reductie in gas tot gevolg. Daarentegen bespaart dit elektra en
daarmee energiekosten.
• In 2021 worden de recirculatieleidingen verwijderd en de gasboiler voor warmtapwater vervangen worden door elektrische
boilers zonder recirculatieleidingen. Dit resulteert in een toename van het elektraverbruik en een afname in gasverbruik en
energiekosten.
• De laatste stap in 2022 zal zijn dat het koken op gas vervangen word door koken op elektra. Dit heeft ten gevolge dat het
elektraverbruik stijgt, het aardgasverbruik daalt naar 0 en de energiekosten licht dalen.
Geadviseerd wordt verder om op basis van de Trias Energetica de bouwkundige schil te isoleren (dakisolatie en huidig
glas vervangen door HR++). Daarnaast zijn er in het zwembad nog besparingsmogelijkheden. Tezamen zorgt dit voor een
reductie van 30% in energiekosten. Ook kunnen de luchtbehandelingskasten vervangen worden voor luchtbehandeling met
warmteterugwinning. Deze maatregelen zullen in de jaren na de overstap naar geothermie genomen moeten worden en zijn
niet meegenomen in het plaatje en de berekeningen.
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De huidige energiekosten per jaar bedragen € 21.129 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het
overstappen op geothermie € 17.673. Dat betekent een daling van 16% in energiekosten.
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13. VAN OLST-COMPLEX

Het Van Olst-complex bestaat uit verschillende bouwdelen: de Van Olst-toren, Gebouw ABC, Gebouw G, Gebouw I,
Gebouw H, Atrium, Gebouw E, Gebouw F en de Appel. Er zijn voor een aantal van deze gebouwen verbouwplannen:
• GEBOUW ABC: Deze zal in 2018 vervangen worden. Er wordt nadrukkelijk geadviseerd om het gebouw gasloos te
maken zodat er geen extra investeringen gedaan hoeven te worden om de doelstelling gas op 0 in 2025 te halen.
Daarnaast wordt er geadviseerd om dit gebouw tevens energieneutraal te maken aangezien de doelstelling 2035
energieneutraal ook al gepland staat. Gemiddeld gaan installaties 20 tot 25 jaar mee. Zodoende zijn de installaties in 2035
nog niet volledig afgeschreven en wordt geadviseerd om de installaties direct gereed te maken om energieneutraal te
kunnen draaien, zodat er geen extra investeringen gedaan hoeven te worden.
• GEBOUW E, F, APPEL: Deze drie gebouwen worden in 2020 gesloopt en daarna vernieuwd. Ook voor deze gebouwen
adviseren we om het gebouw gasloos te maken zodat er geen extra investeringen gedaan hoeven te worden om de
doelstelling gas op 0 in 2025 te halen. Daarnaast wordt er geadviseerd om dit gebouw tevens energieneutraal met het oog
op 2035 energieneutraal.
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Roadmap Van Olst-complex
VAN OLST-COMPLEX
Jaar

Maatregel

2017

Isoleren van appendages en leidingen

Besparing gas (%)

Besparing gas (m3) Investering (€)

13%

9.864

€ 21.000

87%

66.631

€ 45.000

100%

76.494

€ 66.000

Inregelen installaties
Huidige split units en VRV gebruiken voor verwarming
2018-2019 Gasgestookte warmteopwekking vervangen
Totaal

Het Van Olst-complex zal eind 2018 aangesloten worden op geothermie.
• De quick wins om gas te besparen en hierbij ook de aansluitcapaciteit te beperken van het geothermie dienen in 2017
uitgevoerd te worden. Het gaat hierbij om isolatie van de leidingen en appendages, inregelen installaties en huidige split
units en VRV gebruiken voor verwarming. Dit zorgt voor een afname in gasverbruik, afname in energiekosten en een
toename in elektraverbruik.
• De volgende stap is dat het gebouw aangesloten wordt op de geothermie aansluiting in 2018/2019. Hierdoor neemt de
gasvraag af naar 0, de energiekosten stijgen licht.
Geadviseerd wordt verder om op basis van de Trias Energetica de bouwkundige schil te isoleren (huidige glas vervangen
door HR++). Dit zorgt voor een reductie van 15% in energiekosten. Deze maatregel zal in de jaren na de overstap naar
geothermie genomen moeten worden, en is niet meegenomen in het plaatje en de berekeningen.

De huidige energiekosten per jaar bedragen € 35.050 en de energiekosten in 2025 na de reducerende maatregelen en het
overstappen op geothermie € 34.447. Dat betekent een daling van 2% in energiekosten.

The Green Quest Eindrapport missie 9 – Hanzehogeschool Groningen | 115

BUSINESS CASE ZERNIKE-CAMPUS
SAMENVATTING ZEVEN ROADMAPS
VERLOOP INVESTERINGSKOSTEN

De totale investeringskosten om gasloos te worden op het Zernike bedragen € 510.000. Opvallend hierbij is dat er de eerste
jaren veel investeringen worden gedaan. Dit heeft er mee te maken dat het Zernike in die jaren de overstap maakt naar
geothermie.

BUSINESS CASE

Momenteel heeft het Zernike € 317.541 euro aan kosten voor het huidige gasverbruik. Na alle maatregelen is dat in 2025
nog € 289.310 aan energiekosten (extra elektra). Dat betekent 9% reductie in energiekosten (€ 28.231). Hieruit blijkt dat de
energiekosten per jaar relatief weinig naar beneden gaan in vergelijking met de binnenstad. Dit heeft er mee te maken dat
geothermie een relatief dure optie is om aan duurzame opwek te doen.
Wanneer er geen reducerende maatregelen en duurzame opwek word toegepast bedragen de gaskosten in totaal €
2.857.869 tot en met 2025. Wanneer er dit jaar gestart wordt met de energiebesparende maatregelen en de duurzame
opwek dan bedragen de totale kosten € 2.633.231.
Dat resulteert in een besparing op gaskosten tot en met 2025 van € 224.638. Dit betekent dat er nog een bedrag van €
285.362 (€ 510.000 – € 224.638) overblijft van de investeringskosten. Elk jaar wordt er een besparing gerealiseerd van €
28.231. Dit betekent dat de gasinvestering in 8,7 jaar terugverdiend is na 2025 (€ 285.362 / € 28.231 = 10,1 jaar).
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BUSINESS CASE TOTAAL
OPTELSOM 13 ROADMAPS
VERLOOP INVESTERINGSKOSTEN

De totale investeringskosten om gasloos te worden in de binnenstad en op het Zernike bedragen € 1.500.000. De
investeringen zijn zoveel mogelijk verspreid over de komende jaren. Globaal komt dit er op neer dat de quick wins eerst
verzilverd worden, daarna stapt het Zernike over op geothermie en de volgende stap is het isoleren van de binnenstad en
daarna het overstappen op duurzame opwek in de binnenstad.

BUSINESS CASE

Tegenover de investeringen staan besparingen op de gasrekening. Tegelijkertijd neemt het elektriciteitsgebruik en de
bijbehorende rekening toe.
Momenteel betaalt de Hanzehogeschool jaarlijks € 438.594 voor het gasverbruik. Na alle maatregelen resteren in 2025 geen
kosten meer voor aardgas, maar is er € 305.575 euro aan kosten voor extra stroom bijgekomen. Dat betekent een reductie
van (afgerond) € 133.000 aan energiekosten per jaar (14% op de totale energierekening).
Hoe weegt de investering op tegen de besparingen?
• Wanneer er géén reducerende maatregelen en duurzame opwek worden toegepast bedragen de gaskosten in totaal
€ 3.947.000 euro tot en met 2025.
• Wanneer er dit jaar gestart wordt met de energiebesparende maatregelen en de duurzame opwek dan bedragen de totale
kosten € 3.300.000.
• Dat resulteert in een besparing op gaskosten tot en met 2025 van € 647.000.
• Dit betekent dat er nog een bedrag van € 853.000 (€ 1.500.000 euro – € 647.000) overblijft van de investeringskosten.
• Elk jaar wordt er een besparing gerealiseerd van € 133.000.
Dit betekent dat de gasinvestering in 6,4 jaar terugverdiend is na 2025 (€ 853.000 / € 133.000 = 6,4 jaar).

118 | The Green Quest Eindrapport missie 9 – Hanzehogeschool Groningen

The Green Quest Eindrapport missie 9 – Hanzehogeschool Groningen | 119

120 | The Green Quest Eindrapport missie 9 – Hanzehogeschool Groningen

The Green Quest Eindrapport missie 9 – Hanzehogeschool Groningen | 121

The Green Quest is een initiatief van Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio in samenwerking met
ENGIE Nederland en SUEZ Recycling and Recovery Netherlands.

