EINDRAPPORT MISSIE #9
HANZEHOGESCHOOL
GRONINGEN

GREEN CAMPUS:
EEN PROEFTUIN VOOR
DUURZAAMHEID OP
HET ZERNIKE
VERWARM DE
ZERNIKE-CAMPUS
MET GEOTHERMIE

SCHEID AFVAL
BIJ DE BRON

EEN GROEN DIPLOMA MET
GREEN AMBASSADOR

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

