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Aanleiding

Samenvatting

Context

Afbeelding 1
Trias Ecologica, SDP 2022

hoofdstuk 1

Om invulling te geven aan de duurzame ambities uit het Strategisch Plan 2016-2020 heeft de directie 
Vastgoed & Campus in 2019 het ambitiedocument Toekomstbestendige Gebouwen versie 1.0 
opgesteld. Na een implementatiefase van drie jaar hebben we opnieuw gekeken naar de ambities en de 
hieraan gekoppelde maatregelen. Deze versie 2.0 is een verdere aanscherping en actualisering van het 
Ambitiedocument Toekomstbestendige Gebouwen versie 1.0 uit 2019.

                                                                          

De focus van dit ambitiedocument ligt op het creëren van vastgoed met een toekomstbestendige 
kwaliteit voor zowel people, planet als profit. Hierbij gaat het niet alleen om het behoud van financiële 
waarde, maar ook het behouden en creëren van ecologische waarde en sociale waarde. Dit vergt een 
overgang: van sturen op kosten, naar sturen op waarde. Met dit document wil de directie Vastgoed & 
Campus leidende principes en handvatten aanreiken om dit proces binnen de Universiteit Utrecht op 
gang te brengen.

Het ambitiedocument is daarmee in lijn met de vastgestelde vastgoedstrategie ‘sturen op waarde.’ 
Daarin wordt genoemd: “Het doel is om vastgoed en huisvesting zo veel mogelijk van waarde te laten 
zijn voor het primair proces. Dit betekent gezonde, duurzame en betaalbare huisvesting.”  Dit document 
geeft daar uitwerking aan.

Als uitgangspunt wordt het trias principe  gehanteerd, een duurzaamheidsstrategie, die uit de volgende 
drie stappen bestaat: 

1. Beperk de vraag tot de werkelijke behoeften. 
 Wees bewust van het ruimtegebruik, verminder 
 vierkante meters in de portefeuille om structurele 
 lasten te verlagen;

2. Maak dat wat nodig is zo duurzaam mogelijk en 
 gebruik hernieuwbare materialen en bronnen;

3. Gebruik eindige bronnen bewust. Ga zuinig om 
 met primaire bouwmaterialen, 
 water en  energie.

Dit ambitiedocument vormt het kompas bij het maken van keuzes op korte en lange termijn. Dit 
document schetst de urgentie en beschrijft de visie op toekomstbestendige gebouwen. 
Toekomstbestendige gebouwen bestaat uit de volgende vijf thema’s: 

• Functioneel
• Energiepositief
• Circulair
• Gezond
• Klimaatadaptief

De ambities op deze thema’s zijn in dit document vertaald naar uitgangspunten, standaarden, eisen 
en methodieken. Hiermee is de universiteit in staat om in de verschillende bouwprojecten gericht te 
sturen op de toekomstbestendige kwaliteit van de vastgoedportefeuille. Er is een verdeling gemaakt in 
vijf scenario’s, dit zijn nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten (ook monumenten), verbouwingen en 
sloop- ontmantelingsprojecten. In de bijbehorende  ‘KPI-Matrices’  zijn de belangrijkste key performance 
indicators (KPI’s) per thema bepaald die noodzakelijk zijn om de gevraagde prestaties te concretiseren 
en te meten. 
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Inleiding -
De urgentie

De urgentie voor de 
Universiteit Utrecht

Het inrichten van een duurzame samenleving is een van de grootste mondiale vraagstukken van deze 
eeuw. Menselijk handelen heeft het systeem aarde onder niet eerder vertoonde druk gezet. De oorzaak 
hiervan is een uit zijn voegen gegroeide consumptiemaatschappij. Een vaak genoemde oplossing is 
dat we moeten leren onze consumptie te minderen en ons gedrag rigoureus moeten veranderen. In 
andere woorden, menselijk handelen heeft in essentie een negatieve invloed op het welzijn van mens en 
milieu. Er is echter nog een perspectief vanuit waar we een duurzame samenleving kunnen benaderen. 
Menselijk handelen is ook in staat om een positieve invloed te hebben, bijvoorbeeld door gebouwen te 
bouwen die juist voordelen opleveren voor mens en milieu volgens de ecosysteemdiensten. De mind-
set verandert van het limiteren van schade, naar het creëren en behouden van waarde. 

De bouwsector is verantwoordelijk voor 40%1 van de Nederlandse CO2 uitstoot. Hiervan wordt 29% 
veroorzaakt door de operationele emissies, gerelateerd aan het gebouw- en gebruikersgebonden 
energiegebruik (zoals verwarming, koeling, ventilatie, en energiegebruik voor apparaten, computers, 
e.d.). 11% van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door de embodied energie die nodig is voor de 
winning, productie en transport. Wanneer we op de  traditionele lineaire bouwwijze doorgaan, dan is 
het Carbon Budget (de hoeveelheid CO2 dat door de bouwsector nog uitgestoten mag worden om aan 
de klimaatdoelen te voldoen) over 8 jaar op. Daarnaast raken natuurlijke grondstofbronnen uitgeput en 
worden deze vaak onder mensonterende omstandigheden geroofd. Bovendien is de teloorgang van de 
biodiversiteit een direct gevolg van de stikstofuitstoot, klimaatopwarming en de grondstoffenwinning.

De Nederlandse bouwsector is op jaarbasis verantwoordelijk voor:

• ca. 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland
• ca. 30% van de totale afvalstroom in Nederland
• ca. 40% van de totale CO2-uitstoot in Nederland (waarvan 11% materiaalgebonden   
 emissies zijn)

Op Europees en nationaal niveau  zijn er verschillende doelstellingen op het gebied van duurzaamheid 
officieel vastgelegd in verschillende overeenkomsten, zoals het Klimaatakkoord van Parijs2, de European 
Green Deal3, de Nederlandse Klimaatwet4, Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving5, het programma 
‘Nederland Circulair in 2050’6 en het Grondstoffenakkoord7. Door deze afspraken én innovaties op 
het gebied van energie, gebouwde omgeving, consumptie en grondstoffen kunnen we milieuschade 
beperken, maar dan moeten we wel nu handelen.  

De Universiteit Utrecht vindt het haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het 
vormgeven van een duurzame samenleving. In het Strategisch Plan 20208 staat hierover de volgende 
passage:

“De Universiteit Utrecht stelt duurzaamheid centraal in de uitvoering van haar kerntaken en in haar 
bedrijfsvoering. De Universiteit Utrecht heeft een unieke combinatie van expertise vanuit zowel de sociale als de 
natuurwetenschappen, gebundeld in het strategisch thema Sustainability, en is daarmee bij uitstek in staat om 
een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving. De universiteit wil bijdragen via haar 
onderwijs en onderzoek, maar wil ook een inspirerend voorbeeld zijn in haar bedrijfsvoering.”

In het Strategisch Plan 20259 wordt het belang van een duurzame ontwikkeling nogmaals onderstreept: 
“ Een van de pijlers is ‘de focus op een duurzame ontwikkeling’ […]. We bouwen voort op al bestaande 
strategieën en ingezette initiatieven en willen als universiteit op het thema duurzaamheid de komende 
jaren hét verschil maken […]. In lijn met de SDG’s werken we toe naar een klimaatneutrale, zero waste 
bedrijfsvoering in 2030 en naar vergroting van de lokale biodiversiteit.’’

Eén van ingezette initiatieven is de implementatie van de concrete KPI’s van toekomstbestendige 
gebouwen in de diverse aanbestedingstrajecten van zowel nieuwbouw-/, herontwikkelings-/ en 
renovatieprojecten als sloop/ontmantelingsprojecten en verbouwingen.

Waarom toekomstbestendige gebouwen

hoofdstuk 2



Door te sturen op waarden wordt huisvesting van 
zo groot mogelijke waarde voor het onderwijs,  
onderzoek en de valorisatie van het onderzoek. 
Meervoudige waardecreatie houdt in dat 
sociale, ecologische en economische waarden 
meer impact krijgen. Tegenover de kosten van 
toekomstbestendige gebouwen staan baten die 
belangrijk zijn voor de Universiteit Utrecht, zoals het 
bevorderen van het functioneren van studenten, 
docenten, medewerkers en onderzoekers, en het 
verbeteren van hun welzijn. De universiteit heeft er 
baat bij wanneer het primaire proces maximaal kan 
worden ondersteund, omdat zij heeft geïnvesteerd 
in de flexibiliteit van gebouwen. Andere baten zijn 
een verlaging in energiekosten, het behoud van 
materiaal- en grondstofwaarde, en het anticiperen 
op steeds strengere energiewetgeving als gevolg 
van de energietransitie.   
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Duurzaamheidsonderzoek aan de Universiteit Utrecht is uitzonderlijk sterk en bestrijkt veel verschillende 
gebieden. De academische expertise op duurzaamheid inspireert om binnen de bedrijfsvoering even 
ambitieus te zijn. Om kennis te delen heeft de directie Vastgoed & Campus samenwerking gezocht 
met het Copernicus Institute for Sustainable Development en de Bèta faculteit, specifiek op de thema’s 
energie, materialen, circulariteit en bio-inspired design.  

Het sturen op toekomstbestendige kwaliteit sluit aan bij de strategie ‘sturen op waarden’ van het 
Strategisch Huisvestingsplan (SHP) en de zes vastgoeddoelstellingen: functionele kwaliteit, veiligheid, 
flexibiliteit, duurzaamheid, beheersbaarheid en betaalbaarheid. De ambities uit dit ambitiedocument 
sluiten aan bij deze vastgoeddoelstellingen. 

Verbinding met het 
primair proces

Verbinding met 
het Strategisch 
Huisvestingsplan

Verbinding met gebied 
en energie

Sturen op waarden

PEOPLE

PROFIT

Het gebouw is gezond om in te 
verblijven en werkt bevorderend 

op het functioneren van studenten, 
docenten, onderzoekers en overige 

medewerkers.

Een gebouw is goed 
te exploiteren en te 

beheren, en past binnen 
de financiële kaders.

Een gebouw past goed 
in zijn omgeving, is 
energieopwekkend en 
is gerealiseerd met 
materialen die laag 
milieubelastend zijn.

PLANET

Afbeelding 2
Gebiedsontwikkeling kent drie soorten opgaven waaran 
zij een bijdrage levert: 1. Uitsluitend gebied, 2. Gebied & 
energie, 3. Gebied, energie en huisvesting

voor het thema functionaliteit op gebiedsniveau 
afstemming plaatsvinden met betrekking tot de 
bereikbaarheid en positionering ten opzichte van 
andere voorzieningen en gebouwen. Bij het thema 
Gezondheid is het van belang dat de gebouwen 
in een gezonde omgeving staan en zijn er direct 
raakvlakken met (groene) gevels en daken. Voor 
circulariteit is er een direct verband tussen de 
ontmantelingsprojecten en de herontwikkel-/ 
nieuwbouwopgave. Ook het toepassen van 
circulaire materialen en componenten op 
gebiedsniveau draagt bij aan onze ambities. Met 
name bij het thema klimaatadaptief bouwen is 
de scheidslijn tussen gebied, gebouw en energie 
moeilijk te leggen. Denk bijvoorbeeld aan groen/
blauwe daken en gevels, natuurinclusieve 
toepassingen die de biodiversiteit in het gebied 
vergroten en wadi’s voor waterbuffering.

Afbeelding 3
De term People Planet Profit staat voor duurzame ontwikkeling 
waarbij de drie elementen in balance moeten staan

Verduurzaming van bestaande én nieuwe gebouwen staat niet op zichzelf, maar gaat hand in hand 
met duurzame gebiedsontwikkeling en energievoorziening. Voor een effectieve aanpak is een integrale 
benadering essentieel. Energiereductie en duurzame energieopwekking loopt als een rode draad op 
verschillende schaalniveaus door alle thema’s heen zowel op gebieds- als op gebouwniveau. Zo moet er 

hoofdstuk 2

Vastgoed

Energie

Gebied

Opgave 1

Opgave 3

Opgave 2



Het is afhankelijk van het type project in hoeverre de verduurzamingsmaatregelen kunnen worden 
doorgevoerd. De type projecten zijn onder te verdelen in vijf scenario’s: 

• Nieuwbouw / herontwikkeling
• Renovatie
• Monumenten
• Sloop/ontmanteling
• Verbouwing/ beheer & onderhoud

In de KPI matrices is er per scenario aangegeven welke prestatie-eisen per thema worden gesteld. 
De KPI Matrix wordt als leidraad gebruikt en bij ieder aankomend investeringsbesluit vastgoed wordt 
volgens het ‘comply or explain’ principe gerapporteerd op basis van de KPI’s, zodat inzichtelijk wordt op 
welke wijze invulling wordt gegeven aan de ambities.  

De ambities zijn per scenario uitgewerkt tot concrete uitgangspunten en prestatie-eisen in de 
bijbehorende KPI Matrices (hoofdstuk 5, bijlage 1). De structuur wordt op dezelfde manier opgenomen 
in de ontwikkeling van de verschillende bouwprojecten, en ook in Briefbuilder en dienen als basis 
voor een programma van eisen voor de diverse projecten. Om te sturen en te rapporteren over de 
ontwikkeling en de realisatie van toekomstbestendige gebouwen, zijn er key performance indicators 
opgesteld. Daar waar het om KPI’s met betrekking tot beheer gaat, gebeurt dit in samenwerking met 
directie Facilitair Service Centrum. Per vastgoedinvesteringsproject wordt gedifferentieerd welke KPI’s 
van toepassing zijn op basis van de aard, omvang en mogelijkheden van het specifieke project. De 
directie Vastgoed & Campus stelt deze kaders op en laat deze bestuurlijk vaststellen aan het einde van 
de initiatieffase. 

Voor het verduurzamen van de gebouwen gebruiken we de leidende principes. Dat zijn simpele en 
concrete kenmerken die richting geven aan het beleid toekomstbestendige gebouwen. De leidende 
principes vormen een gezamenlijk kompas en bieden de gehele keten praktische handvatten:

• Trias Ecologica
• Layers of Brand (6 S-model)
• R-strategie (R-ladder)
• TCO benadering

Aanvullende achtergrondinformatie over de leidende principes is te vinden in hoofdstuk 4, pagina 13.

Ambitiedocument, versie 2.0

TOEKOMSTBESTENDIGE GEBOUWEN 7

Dit ambitiedocument definieert wat de Universiteit Utrecht verstaat onder toekomstbestendige 
gebouwen, dit is onderverdeeld in vijf complementaire thema’s:

• Functioneel
• Energiepositief
• Circulair
• Gezond
• Klimaatadaptief

Aan de hand van de opgestelde ambities wordt gestreefd om functionele, energiepositieve, circulaire, 
gezonde en klimaatadaptieve gebouwen te realiseren. Elk bouwproject, van nieuwbouw tot onderhoud, 
is een kans om te verduurzamen. 

Introductie thema’s

Wat zijn toekomstbestendige gebouwen

Leidende principes

Scenario’s

KPI Matrix

hoofdstuk 3



We bevorderen het multifunctioneel inzetten van ruimtes.
We bevorderen het delen van ruimtes tussen de verschillende gebruikers. We kijken ook naar functies 
die aanwezig zijn in de omliggende gebouwen / gebied. 

We streven naar gebouwen die aangepast kunnen worden naar de mogelijke toekomstige behoefte van 
de gebruiker. Om dit te duiden gebruiken hiervoor de Layers of Brands. Elke laag kan een andere vorm 
van aanpasbaarheid hebben.  

We streven naar gebouwen die goed te beheren en te onderhouden zijn omdat hier in het ontwerp 
rekening mee gehouden is. 

Efficiënt m2 gebruik 

Adaptief vermogen / 

aanpasbaarheid

Onderhoudbaarheid
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Een functioneel gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd met een hoog 
adaptief vermogen en multifunctioneel ruimtegebruik zodat het aansluit op de 
behoeften van de huidige en toekomstige gebruiker en beheerder.

De gebouwen van de universiteit dienen het onderwijs en het onderzoek. Personeel en studenten 
van de universiteit maken gebruik van de gebouwen, en het doel is om hen zo goed mogelijk te laten 
presteren. Dit is echter een spanningsveld; terwijl een gebouw minstens 40 jaar staat, veranderen 
gebouwgebruikers, als ook hun behoeften, voortdurend. Het Strategisch Plan 2025 benoemt: “Gebouwen 
zo ontwerpen en vormgeven dat ze aansluiten bij onze veranderlijke en multidisciplinaire organisatie. 
Tegelijkertijd is het vanuit ecologisch perspectief van belang om de levensduur van gebouwen te verlengen, 
zodat de vraag naar nieuwe grondstoffen vermindert.”

Gebouwen van de UU hebben verschillende functies, variërend van onderwijs-, laboratorium-,  tot 
kantoor- en/of horecafunctie. Door gebouwen te bouwen die flexibel en aanpasbaar zijn kan er of 
tussen functies worden gewisseld (bijvoorbeeld van kantoor- naar onderwijsfunctie) of binnen functies 
(bijvoorbeeld van vergaderruimtes naar werkplekken of vice versa). We maken gebruik van de methodiek 
van het S-model van Steward Brand. Alle gebouwen zijn opgebouwd uit lagen. Slimme casco’s waarin 
meerdere functionele programma’s passen en waarmee rekening gehouden wordt met toekomstige 
doelgroepen, bepalen het adaptieve vermogen van een gebouw, dus ook van de universiteit. 

Veranderbaarheid vraagt denken in lagen (Layers of Brand). Het casco verandert niet/heeft een langer 
levensduur, de lagen ‘services’, ‘space plan’, ‘stuff’ wel. In opzet en structuur dienen de gebouwinstallaties 
voldoende potentie en capaciteit te hebben de (lab)installaties met bandbreedtes te kunnen faciliteren. 
De veranderbaarheid in de lab- en kantooromgevingen wordt sterk beïnvloed door de wijze waarop de 
gebouw- en labinstallatie maar ook de inrichting op elkaar aansluiten. 

Een methode is om te denken in modules (met kleinste korrel). Indien modules op een systematische 
wijze aan- en afgekoppeld kunnen worden is een wijziging eenvoudiger, en dus goedkoper, uit te 
voeren. De ombouw van de labinrichting is liefst ook modulair en aansluitend op het gebouwgrid. 
Deze uitgangspunten gelden met name voor standaardlabs, of eigenlijk andersom: wat aan deze 
uitgangspunten kan voldoen noemen we een standaardlab. Door flexibiliteit in de lokale technische 
infrastructuuur en met name de labinrichting is binnen grenzen differentiatie mogelijk voor gebruikers 
om een ‘eigen lab’ te realiseren. Niet-standaardvoorzieningen kunnen het beste, indien mogelijk, als 
“doos in doos” in een standaardlab ‘geschoven’ worden. Dit bevordert weer de mogelijkheid voor 
toekomstige wijzigingen. Als dat niet mogelijk is, wordt er een maatwerkoplossing gekozen. 

Kortom, de voordelen van adaptief vermogen zijn pas op langere termijn zichtbaar. De uitdaging ligt in 
het verder kijken in de tijd, en daarmee langdurig en functioneel behoud van een gebouw mogelijk te 
maken.

Ambitie functionele gebouwen

hoofdstuk 3



We hanteren bij nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten maximaal 50 kWh/m2/bvo/jaar.
De passief bouwen principes zijn hierbij essentieel randvoorwaarde (Trias Energetica, stap 1).

Het gebruikersgebonden energieverbruik bij nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten is 
maximaal 25 kWh/m2/bvo/jaar (Trias Energetica, stap 1).

We zetten in op  maximale  duurzame  energieopwekking (Trias Energetica, stap 2).

Een gebouw is in staat om energie uit te wisselen met andere gebouwen in de omgeving.

Tijdens  de  ontwerpfase  worden  verschillende  aanpassingen  en scenario’s getest en prestaties 
inzichtelijk gemaakt door middel van dynamische gebouwsimulaties.

Gebouwgebonden 
energieverbruik

Gebruikersgebonden 
energieverbruik

Opwekking hernieuwbare 
energie

Energieflexibiliteit

Gebouwsimulaties
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Een energiepositief gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd volgens de 
principes van passief bouwen, zodat het over een jaar gezien meer energie opwekt 
dan verbruikt, en de benodigde energiebehoefte lokaal en duurzaam wordt 
opgewekt. 

In het Parijs klimaatakkoord hebben 19510 landen, waaronder Nederland, zich gecommitteerd om de 
opwarming van de aarde aanzienlijk onder de 2 graden Celsius te houden, met 1.5 graden Celsius 
als streefwaarde. Om hieraan te voldoen moet de mondiale CO2-uitstoot fors worden verminderd. 
De Nederlandse klimaatwet gaat uit van 49% CO2 reductie in 2030, en 95% reductie in 205010.  Een 
aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door energieverbruik. Een energietransitie is om 
die reden onvermijdelijk.                  

Het nationale plan voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)11 geeft al invulling aan de 
energietransitie. Voor alle nieuwbouw (ook die van de Universiteit Utrecht) geldt dat aanvragen van 
de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan nieuwe eisen. Dit betekent onder 
andere dat de universiteit verplicht is om 50% van de energiebehoefte van nieuwe gebouwen lokaal op 
te wekken, en dat de gehele gebouwde omgeving volledig energieneutraal moet zijn in 2050. Naast de 
internationale en nationale regelgeving is de UU ook intrinsiek doordrongen hoe urgent CO2-reductie 
is. Om die reden heeft de organisatie zich gecommitteerd aan een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030 
en de Integrale Energiestrategie 2030. Om deze doelstellingen te halen worden nieuwbouwprojecten 
energiepositief gebouwd, grote renovaties energieneutraal, en kleine renovaties zo energie-efficiënt 
mogelijk. Een leidend principe in het reduceren van CO2-uitstoot is de Trias Energetica. Dit houdt in: 
1. Maximaal energie besparen
2. Maximaal energie duurzaam opwekken op eigen terrein
3. Minimaal energie duurzaam inkopen

Om de eerste stap, het beperken van de energievraag, te realiseren stelt de UU eisen aan de 
energievraag van haar gebouwen. Nieuwbouw wordt gebouwd aan de hand van de principes van 
‘passief bouwen.’ Wanneer deze principes worden gevolgd is er weinig energie nodig om een ruimte op 
constante, comfortabele temperatuur te houden. Vandaar dat dit type gebouw ‘passief’ wordt genoemd. 
De warmtevraag is zo gering, dat een kleine eenvoudige installatie toereikend is. Daarmee is passief 
bouwen een belangrijk uitgangspunt om energiepositief te bouwen; alle energie die niet wordt verbruikt 
hoeft ook immers niet worden opgewekt. Om de tweede stap, gebruik van duurzame energiebronnen, 
toe te passen heeft de UU in 2018 besloten bij alle nieuwbouw en renovatieprojecten maximaal in te 
zetten op warmte-koude opslag (WKO). Dit betekent dat er bij alle nieuwbouw en renovatieprojecten 
WKO wordt toegepast, alsmede lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling. Ook is 
besloten om op gebouwen zo veel mogelijk duurzame opwekking te implementeren, bijvoorbeeld door 
PV-installaties op het dak en gevels, en vindt er maximale duurzame opwekking plaats op eigen terrein 
zoals zonneweiden, solar ports en windmolens. 

Ambitie energiepositieve gebouwen
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We willen dat voorafgaand aan iedere opgave vastgesteld wordt wat de hergebruikpotentie is van de 
binnen de scope van de opgave vallende producten en materialen.

We willen dat nieuw in te brengen materialen (zoveel mogelijk) biobased en hernieuwbaar zijn of een 
non-virgin herkomst hebben. De ‘embodied CO2‘ van materialen is laag en vormt een belangrijk factor in 
de materiaalkeuze. Gebruik het S-model om te duiden per S-laag.

We streven naar inkomende producten en materialen in een gebouw die (zoveel mogelijk ) losmaakbaar 
zijn (toekomstscenario). Gebruik het S-model om te duiden per S-laag.

We stellen bij de ontwikkeling van het gebouw een materialenpaspoort verplicht. 
Gebruik het S-model om te duiden per S-laag.

Uitgaande materialen

Inkomende materialen

Ontwerp & detaillering

Registeren

Een circulair gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd op een demontabele wijze, 
waarbij producten en materialen in de toekomst hoogwaardig hergebruikt kunnen worden.  
Wanneer (bestaande) gebouwen worden ontmanteld, gebeurt dit zodanig dat zo veel mogelijk 
producten en materialen hoogwaardig worden hergebruikt en waarde behouden blijft.

De huidige economie is opgebouwd op een lineair systeem. We zoeken en winnen grondstoffen, we 
verwerken ze, waarna we het geproduceerde consumeren en het zogenaamde ‘afval’ weggooien. Dit 
model is op lange termijn niet houdbaar en leidt tot onnodige schaarste en verspilling van waarde.  
De huidige bouwindustrie in Nederland is niet toekomstbestendig: bijna de helft van de totale 
gevraagde grondstoffen gaat naar de bouw, uitputting van grondstoffen heeft een negatief effect op de 
leveringszekerheid en de bouw- en sloopindustrie is goed voor ruim 23 miljoen ton afval op jaarbasis12. 
Dat is bijna drie keer zoveel als alle huishoudens in Nederland samen.  

Het is daarom noodzaak om het systeem circulair in te richten. Een circulair systeem betekent dat: 
“producten en diensten worden uitgewisseld in gesloten kringlopen of cirkels. Een circulaire economie wordt 
gekarakteriseerd als een economie die ontworpen is als een herstellend en vernieuwend systeem, met het doel 
om producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijk waarde te laten behouden. Dit betekent dat het 
doel is om producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel 
van producten te faciliteren en na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen 
worden gebruikt voor gelijkwaardige producten.”13

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’14 schetst het kabinet hoe we onze economie 
kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie. Hierin staan twee 
ambities vastgelegd voor Nederland:

2030:  50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineralen, fossiel en metalen)
2050:  volledig circulaire economie en samenleving.

De aanpak is verdeeld over vijf transitieagenda’s, waarvan er een specifiek gericht is op de bouw.  Partijen 
die zich aansluiten bij ‘Nederland Circulair in 2050’ hebben het Grondstoffenakkoord ondertekend.   
Ook de Universiteit Utrecht benadrukt om circulaire ontwikkelingen te integreren in het onderwijs en 
onderzoek. Door middel van dit ambitiedocument neemt de directie Vastgoed & Campus het initiatief 
om de principes van een circulair systeem ook te integreren in het vastgoed van de universiteit. 

Ambitie circulaire gebouwen
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We streven naar een hoge kwaliteit van binnenlucht in een gebouw gedurende de levensduur. Dit doen we 
door het elimineren of reduceren van toxische bronnen, en specifiek het stellen van grenswaarden voor 
verontreinigen van binnenlucht, de natuurlijke luchtverversing en reductie binnendringen schadelijke 
stoffen van buiten. Deze waarden zijn vertaald naar de UU-specifieke Comforteisenstandaard.

We streven naar een optimaal thermisch comfort binnen het gebouw zodat de menselijke productiviteit 
wordt bevorderd. Een goed comfort beperkt de klachten, werkt prestatie verbeterend en verhoogd de 
productiviteit. Deze waarden zijn vertaald naar de UU-specifieke Comforteisenstandaard.

We willen de gezondheid en het welzijn van gebruikers verbeteren door het akoestische comfort te 
optimaliseren. Denk hierbij aan geluiddemping door middel van groen, maar ook aan het minimaliseren 
van installatiegeluidniveau in verblijfsruimten. Deze waarden zijn vertaald naar de UU-specifieke 
Comforteisenstandaard.

We bevorderen de blootstelling aan zonlicht en hebben het doel om omgevingen te creëren waar licht 
optimaal bijdraagt aan visuele, mentale en biologische gezondheid. Deze waarden zijn vertaald naar de 
UU-specifieke Comforteisenstandaard.

We willen het drinken van water door de gebruiker aanmoedigen. En daarnaast ook de overdracht van 
ziektes minimaliseren door schimmelgroei en bacteriën te voorkomen.

We maken gebruik van gezonde, emissie-arme materialen wat voorkomt dat schadelijke stoffen 
vrijkomen in het gebouw. Specifiek voorkomen we de toepassing van bouwmaterialen met hoog 
gehalte aan schadelijke stoffen, leven we de emissiedrempels voor nieuw aangebrachte kleefstoffen, 
afdichtmiddelen, verven en coatings na en passen we bouwmaterialen en meubels toe waar aantoonbaar 
geen schadelijke stoffen in zitten. 

We moedigen de gebruiker aan om te bewegen en stimuleren korte lichamelijke activiteiten binnen en 
buiten door hier in het ontwerp rekening met te houden.

We bevorderen de geestelijke gezondheid van de gebruiker door middel van programma- en 
ontwerpstrategieën, die gericht zijn op het aanpakken van de diverse factoren die van invloed zijn 
op het cognitief en emotioneel welbevinden van de mens. Specifiek de integratie van natuur en 
natuurlijke elementen heeft een positieve invloed op geest van de gebruiker.

We creëren een inclusieve en geïntegreerde gemeenschap door onder andere het realiseren van een 
toegankelijk en open ontwerp.

Lucht

Thermisch comfort

Akoestiek

Licht

Water

Materialen

Beweging

Mens

Community
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Een gezond gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd zodat het welzijn, het 
comfort en de prestaties van de gebouwgebruikers centraal staan.

Universitair personeel en studenten zijn het grootste kapitaal van de wetenschappelijke wereld. 
De universiteit is erop gericht om deze mensen zo goed mogelijk te laten presteren in hun werk 
of studie. De meeste mensen besteden tot 90%15 van hun tijd binnen in gebouwen.  Hoe een leer- 
of werkomgeving is ingericht heeft invloed op de prestaties, het comfort en de gezondheid van 
het personeel en de studenten. Daarnaast gaat de meerderheid van de operationele kosten van 
organisaties naar het personeel. In de meeste gevallen is dat zo’n 90% van de operationele kosten, 
ten opzichte van 9% naar het gebouw en slechts 1-3% naar energie. Het sturen op het welzijn en de 
productiviteit van medewerkers is dus inherent onderdeel van een toekomstbestendig gebouw.  

Welzijn wordt beïnvloed door luchtkwaliteit, daglichttoetreding, thermisch en akoestisch comfort, 
waterkwaliteit, voeding, beweging, geestelijke gezondheid en groenvoorziening. De aandacht voor 
welzijn is in lijn met eerdere visies van de universiteit. Zo staat in het Strategisch Huisvestingsplan 
2017-2027 dat de universiteit ‘een gezonde leer- en werkomgeving op de campus’ wil creëren.  Ook 
noemt de strategie gebied de ontwikkeling naar een duurzame leer- en werkomgeving “een belangrijke 
bouwsteen voor een vitale campus.”  

Ambitie gezonde gebouwen
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Hittestress

Droogte

Extreme neerslag

Overstromingen

Stormschade

Natuurinclusief / Biodiversiteit

Ambitie klimaatadaptieve gebouwen

We willen met bouwkundige maatregelen, slim en schaduwrijk ontwerpen en op duurzame wijze 
voorkomen dat hoge temperaturen optreden in de gebouwen en de omgeving.

We willen dat gebouwen bijdragen aan het vorkomen van de verdroging van het gebied en het op peil 
houden van het grondwater. 

We nemen maatregelen om water te bergen, vertraagd af te voeren of weg te leiden van kwetsbare 
locaties. De gevels en daken van gebouwen zorgen ervoor dat neerslag vertraagd wordt afgevoerd of 
wordt opgevangen, en eventueel hergebruikt. Oplossingen liggen in groenvoorzieningen, groen-blauwe 
daken, lokale bufferzones, waterpleinen, en wadi’s.

We nemen maatregelen in de omgeving en de gebouwen die de gevolgen van een mogelijke over-
stroming beperken waardoor grote schade wordt voorkomen. 

We zorgen ervoor dat los- of omwaaien van kwetsbare objecten tijdens een storm - met onveilige 
situaties tot gevolg - wordt voorkomen.

We dragen bij aan het versterken van de lokale biodiversiteit en natuurwaarden op onze campussen door 
natuurinclusief te bouwen. Eerdere negatieve effecten op de flora & fauna proberen we te herstellen 
en/of compenseren, door vergroten te versterken in en om de bestaande gebouwen. Onze huisvesting 
en campus worden zo ontworpen en ingericht, dat er meer ruimte is voor inheemse planten, insecten, 
vogels, kleine zoog-dieren en vleermuizen. Ook wordt tijdens de bouwwerkzaamheden de depositie van 
stikstof en andere schadelijke emissies geminimaliseerd.
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Een klimaatadaptief gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd zodat het bestand 
is tegen de extreme weersomstandigheden die veroorzaakt worden door het veranderde 
klimaat, én dat bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit om en op het gebouw en de 
omgeving.

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Wereldwijd kan men zien wat de gevolgen zijn van 
klimaatverandering en de extreme weersomstandigheden, van grote bosbranden tot verwoestende 
orkanen tot overstromende rivieren. De mens moet zich over de hele wereld voorbereiden op deze 
risico’s, op gebieds- én op gebouwniveau. 
Ook in Nederland verandert het klimaat en ervaren wij hier recordbrekende temperaturen, extreme 
regenbuien, meer hittegolven, en langere, droge periodes. Klimaatverandering heeft daarmee grote 
gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie van Nederland. Om Nederland voor 
te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering is er door het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat een nationale aanpak opgezet, waarin zij een coördinerende en stimulerende rol heeft. Dit 
gebeurt vanuit 2 programma’s: 
• Nationale klimaatadaptiestrategie (NAS)16

• Nationale Deltaprogramma17

De UU ziet de noodzaak om ook op het Utrecht Science Park goed voorbereid te zijn op de gevolgen 
van klimaatverandering. Hiervoor zijn al maatregelen getroffen, zoals de aangelegde wadi’s voor het 
Minnaertgebouw en Koningsbergergebouw. Het is belangrijk om klimaatadaptie integraal vorm te geven 
op gebieds- en gebouwniveau. In dit document richten wij ons op klimaatadaptieve gebouwen, waarbij 
de uitgangspunten voor gebouwen in direct verband staan met het omliggende gebied zodat hier 
integraal op gestuurd kan worden. Om dit te bereiken zien we onze campus als één ecosysteem waarin 
de oplossingen liggen in het opzetten van de juiste infrastructuren voor de ecologische processen.  

Het thema klimaatadaptatie heeft veel overlap met het thema natuurinclusiviteit, daarom hebben wij 
onder deze ambitie ook hiervoor uitgangspunten en eisen opgenomen. Natuurinclusief bouwen gaat 
over het versterken van de lokale biodiversiteit en het ondersteunen van de natuurwaarden van de 
directe omgeving. Dit kan door het aanbrengen van ruimte en (inheems) groen in de buitenruimte en op 
en om de gebouwen. Meer groen en minder tegels zorgen ervoor dat er meer voedsel in de vorm van 
insecten te vinden is, daardoor krijgen vogels en vleermuizen meer kans zich te vestigen. De lucht wordt 
beter gefilterd, is er verkoeling in hete zomers en worden broeikasgassen meer opgevangen. Hierdoor 
ontstaat méér biodiversiteit omdat er een betere leefomgeving is voor flora & fauna. 
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De Layers of Brand18 vormen een terugkerende methode 
in de prestatie-eisen voor circulaire gebouwen. In 1994 
introduceerde Steward Brand het concept van de zes ‘S’ 
lagen waaruit alle gebouwen zijn opgebouwd, hierin heeft 
elke ‘S’ laag een eigen levensduur en wordt duidelijk dat 
gebouwen voortdurend veranderen en evolueren. Deze 
denkwijze biedt handvaten voor het bepalen van een 
circulaire strategie per ‘S’ laag van gebouwen:
1. ‘Site’   Locatie
2. ‘Structure’  Casco
3. ‘Skin’   Gevel
4. ‘Services’  Installaties
5. ‘Spaceplan’  Binnenmuren
6. ‘Stuff’   Interieur

Leidende principes

Voor het verduurzamen van de gebouwen gebruiken we de leidende principes. Dat zijn simpele en 
concrete kenmerken die richting geven aan het beleid toekomstbestendige gebouwen. De leidende 
principes vormen een gezamenlijk kompas en bieden de gehele keten praktische handvatten:
• Trias Ecologica
• Layers of Brand -6 S-model
• R-strategie (R-ladder)
• TCO benadering

Hoe hoger op de R-ladder, hoe lager het grondstof-
gebruik. De makkelijkste manier om impact van 
grondstoffenwinning en productie te voorkomen is 
om minder te produceren. Het is belangrijk om een 
systeem te ontwerpen waarbij een lage vraag naar 
energie en materialen centraal staat. 

De Total Cost of Ownership benadering is de 
methodiek die financiële afwegingen van een product 
gedurende de levenscyclus mogelijk maakt. 

Hiertoe wordt niet alleen gelet op initiële of 
aanschafkosten, maar ook op beheers-, onderhouds-, 
en sloopkosten. 
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Layers of Brand
6-S-model

Circulariteit met 
R-strategie (R-ladder)

Als uitgangspunt wordt het trias principe gehanteerd, een 
duurzaamheidsstrategie, die uit de volgende drie stappen 
bestaat: 
1. Beperk de vraag tot de werkelijke behoeften. 
Wees bewust van het ruimtegebruik, verminder 
vierkante meters in de portefeuille om structurele
lasten te verlagen;
2. Maak dat wat nodig is zo duurzaam mogelijk en 
gebruik hernieuwbare materialen en bronnen;
3.     Gebruik eindige bronnen bewust. Ga zuinig om 
met primaire bouwmaterialen, water en energie.

Trias Ecologica

Total Cost of 
Ownership (TCO)
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BREEAM Strategie
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BREEAM ( Building Research Establishment Environmental Assessment Method)19 is een wereldwijd 
erkend duurzaamheidskeurmerk voor de gebouwde omgeving. Aan de hand van een beoordelingsrichtlijn 
met een holistische benadering worden gebouwen geclassificeerd op een duurzaamheidsstandaard. 
Deze richtlijn is opgesteld met de volgende onderwerpen: Management, Gezondheid, Energie, 
Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie, Vervuiling. De methodiek maakt gebruik 
van een kwalitatieve weging van te behalen credits. Als totaalscore krijgt een gebouw of gebied 1 tot 5 
sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding).

Er is een onderscheid in certificering voor nieuwbouw en renovaties: 
BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0 en 
BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0 (bestaand vastgoed en renovaties). 

De UU stelt verplicht dat voor alle nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten minimaal BREEAM-
NL ‘Excellent’ (4 sterren) behaald moet worden met maximale scores van de credits op ‘Gezondheid’, 
‘Energie’ en ‘Materialen’.

Voor het verduurzamen van het bestaande vastgoed en renovaties heeft de UU gekozen voor de 
BREEAM-NL In Use methodiek. Met dit instrument kan de duurzaamheidsprestatie van gebouwen 
continu gemonitord en verbeterd worden. De credits zijn onderverdeeld in:  
Deel 1: Gebouw (Asset) 
Deel 2: Beheer 
Deel 3: Gebruik 

Per gebouw (of project) worden alle credits geïnventariseerd, de benodigde bewijslast verzameld en 
verantwoording geschreven. Op deze manier is er per gebouw een BREEAM nulmeting gevormd waarin 
duidelijk is welke credits behaald zijn. Drie jaar na de eerste certificering wordt een hercertificering 
uitgevoerd en worden de duurzame verbeteringen inzichtelijk door middel van een nieuwe BREEAM-NL 
In-Use score per gebouw. We ontvangen dan ook weer een nieuw certificaat per gebouw.

De BREEAM certificering geeft aan de hand van creditlijsten per gebouw inzicht in de huidige 
duurzaamheidsprestatie van de UU vastgoedportefeuille. Met deze nulmeting als startpunt analyseert 
de UU per gebouw welke credits verbeterd kunnen worden en welke credits nog behaald moeten 
worden. Verduurzaming wordt zo geïntegreerd in bestaande werkprocessen van V&C en FSC. Op 
natuurlijke investeringsmomenten wordt verbetering meegenomen in de geplande bouw- en 
onderhoudsprojecten en ook in de ontwikkeling van beleid op beheer en gebruik van de gebouwen. De 
verschillende delen (Deel 1: Gebouw, Deel 2: Beheer en Deel 3: Gebruik) vragen om een andere aanpak 
en verschillende momenten en manieren van implementatie:

Voor Deel 1: Gebouw (Asset) wordt gekeken naar de geplande bouw- en onderhoudsprojecten per 
gebouw. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke ‘extra’ credits meegenomen of verbeterd kunnen 
worden. 

Voor Deel 2: Beheer en Deel 3: Gebruik bestaan de credits veel meer uit beleids- en strategieplannen 
en de daarbij behorende monitoring. Nieuwe aanbestedingen en contracten zijn daarbij belangrijke 
momenten om de BREEAM-credits goed te implementeren.

BREEAM-NL In-Use 
Utiliteitsbouw v6.0.0

BREEAM-NL Nieuwbouw 
2020 v1.0

Implementatie

Introductie
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Definitie- en begrippenlijst
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Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna 
energieneutrale gebouwen (BENG)11. Het doel is dat in 2050 de gehele gebouwde omgeving energieneutraal is. BENG-eisen 
zijn opgebouwd uit drie losse indicatoren. Een nieuw te bouwen gebouw moet vanaf 2020 voldoen aan eisen op het gebied 
van: 

• BENG 1: Maximale energiebehoefte 

• BENG 2: Maximale primair fossiel energieverbruik 

• BENG 3: Minimale aandeel hernieuwbare energie.

De Building Circularity Index (BCI)20 is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde methode om de 
circulariteit van een vastgoedobject vast te stellen. Bij het bepalen van deze index wordt uitgegaan van twee componenten 
die het circulariteitsbegrip inhoud geven, ten eerste het materiaalgebruik, en ten tweede de losmaakbaarheid van materialen. 
Om de twee componenten te bepalen zijn een 5-tal KPI’s geformuleerd: levensduur, herkomst materiaal, afvalscenario, type 
verbinding en de toegankelijkheid van de verbinding. De index wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100.

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die de mens direct of indirect ontleent aan het functioneren van ecosystemen 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).Er zijn drie groepen ecosysteemdiensten gedefinieerd: regulerende diensten, 
voorzieningsdiensten en culturele diensten. De regulerende diensten vloeien voort uit ecosysteemprocessen zoals de 
watercyclus, afbraak of meteorologische processen, terwijl de voorzieningsdiensten de materiële en energieproducten zijn 
die uit deze processen worden verkregen, zoals voedsel, vers water of frisse lucht. Culturele diensten zoals kennissystemen 
en onderwijs of gezondheid en welzijn zijn de niet-materiële voordelen die de mens verkrijgt wanneer de regulerende en 
voorzienende diensten aanwezig zijn. 

Tabel 1 bevat de volledige lijst van ecosysteemdiensten die nuttig kunnen zijn voor de herontwikkeling van de campus van de 
Universiteit Utrecht.

Door ecosysteemdiensten te integreren in steden, wijken en gebouwen kunnen we ecologische functionaliteit bereiken die 
regeneratieve ontwikkeling ondersteunt. 

Tabel 1: Ecosysteemdiensten groepen en categorieën samengesteld uit Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Haines-
Young and Potschin, 2018.

BENG

Building Circularity Index (BCI)

Ecosysteem Diensten
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Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die de mens direct of indirect ontleent aan het 
functioneren van ecosystemen (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
Er zijn drie groepen ecosysteemdiensten gedefinieerd: regulerende diensten, 
voorzieningsdiensten en culturele diensten. De regulerende diensten vloeien voort uit 
ecosysteemprocessen zoals de watercyclus, afbraak of meteorologische processen, terwijl 
de voorzieningsdiensten de materiële en energieproducten zijn die uit deze processen 
worden verkregen, zoals voedsel, vers water of frisse lucht. Culturele diensten zoals 
kennissystemen en onderwijs of gezondheid en welzijn zijn de niet-materiële voordelen die 
de mens verkrijgt wanneer de regulerende en voorzienende diensten aanwezig zijn.  

Tabel 1 bevat de volledige lijst van ecosysteemdiensten die nuttig kunnen zijn voor de 
herontwikkeling van de campus van de Universiteit Utrecht. 
Door ecosysteemdiensten te integreren in steden, wijken en gebouwen kunnen we 
ecologische functionaliteit bereiken die regeneratieve ontwikkeling ondersteunt.  

Tabel 1: Ecosysteemdiensten groepen en categorieën samengesteld uit Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005; Haines-Young and Potschin, 2018. 
 

Culturele diensten Spiritualiteit en religie 

  Recreatie, ontspanning en ecotoerisme 

  Esthetische ervaring 

  Inspiratie voor menselijk creatief denken en werken (kunst) 

  Kennissystemen en onderwijs 

  Gevoel van plaats/verbondenheid 

  Culturele identiteit en erfgoed en historische waarden 

  Sociale betrekkingen en culturele verscheidenheid 

  
Cognitieve ontwikkeling, psychologische en fysieke gezondheid 
en welzijn 

Producerende diensten Voedsel/nutriënten voor mensen 

  Voedsel/nutriënten voor niet-mensen 

  Bio chemicaliën voor medicijnen en pesticiden  

 
15 https://bcigebouw.nl/ 
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  Biologische meststoffen 

  Zoet water (<3.000 Mg/L TDS) 

  Brak water (3.000-10.000 Mg/L TDS) 

  Zout water (>10.000 Mg/L TDS) 

  Pekelwater (grondwater > 35.000 Mg/L TDS) 

  Geregenereerd en gerecycled water  

  Frisse lucht 

  Grondstoffen (hout, vezels, steen, mineralen, ertsen) 

  Gerecycleerde materialen 

  Hergebruikte materialen 

  Energie uit biomassa 

  Actieve zonne-energie 

  Windenergie 

  Zoet water als energiebron 

  Zeewater als energiebron 

  Minerale stoffen/mineralen als energiebron 

  Geothermische energie 

  Passieve zonne-energie 

  Waterstof energie 

  Biodiversiteit 

  Decoratie 

  Habitat 

  Bodem 

Regulerende diensten Regulering van temperatuur 

  Regulering van vochtigheid, ventilatie en transpiratie 

  Regulering van licht 

  Beperking van lawaai 

  Regulering van plagen en ziekten 

  Bestrijding van invasieve soorten en andere natuurlijke risico's 

  Regulering van wind 

  Regulering van overstromingen 

  Regulering van droogte 

  Regulering en verzwakking van seismische activiteit 

  Regulering van erosie en massabeweging 

  Bescherming tegen en regulering van brand 

  Regulering van verweringsprocessen  

  Regulering van de waterkwaliteit 

  Recycling van materialen  

  Regulering van de luchtkwaliteit 

  Regulering van de bodemkwaliteit 

  Regulering van geur 

  Bestuiving en zaadverspreiding 

  Bodemvorming 

  
Regulering van biogeochemische kringlopen (inclusief 
nutriëntenkringloop en opslag) 

  Primaire productie 
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Levencyclusanalyse (LCA) 

Materialenpaspoort

MPG

Nederlandse Klimaatwet

Smart Building Technology

Parijs Klimaatakkoord

Passief Bouwen principes

WELL Building Standaard

Een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levencyclus van een product. Dat 
wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Om die reden wordt 
LCA22 ook wel de wieg tot graf analyse genoemd.

Een materialenpaspoort van een bouwwerk23 maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn 
verwerkt. Dit maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij sloop en demontage eenvoudiger. Na de levenscyclus 
van een gebouw fungeert het als ‘grondstoffendepot.’ Om die reden heeft het gebouw een hogere restwaarde. Voor optimaal 
hergebruik van grondstoffen, materialen en elementen wordt bij nieuwbouw vastgelegd welke materialen (inclusief in welke 
vorm en samenstelling) zijn ingebracht. 

De MPG24 is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het 
materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale 
milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een 
Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. 

Op 20 december 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de klimaatwet25, met als doel het terugdringen van 
broeikasgassen zoals afgesproken in het Parijs Klimaatakkoord. De klimaatwet bestaat uit drie doelen: 

• 49% CO2 reductie in 2030
• 95% CO2 reductie in 2050
• 2050 volledig hernieuwbare energieproductie.

Om invulling te geven aan de klimaatwet, hebben veel verschillende partijen onderhandeld aan de zogenoemde klimaattafels 
in de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit. In de eerste helft van 2019 
rekent het Planbureau voor de Leefomgeving de afspraken door.

Smart Building Technology refereert naar geautomatiseerde processen om activiteiten in een gebouw te regelen, bijvoorbeeld 
verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en beveiliging. Smart buildings maken gebruik van sensoren om gegevens 
te verzamelen, en kunnen aan de hand van die data het gebouwgebruik optimaliseren. Hierdoor is het mogelijk het 
energieverbruik en milieu-impact te verminderen en vierkante meters optimaal te benutten.

Het klimaatakkoord van Parijs10 is een verdrag dat in april 2016 werd opgesteld, met als doel de opwarming van de aarde 
aanzienlijk onder de 2 graden Celsius te houden, met 1.5 graden Celsius als streefwaarde. Om dit te halen zijn er afspraken 
gemaakt over het verminderen van broeikasgassen. Tot de dag van vandaag hebben 195 landen zich gecommitteerd aan het 
verdrag, inclusief Nederland.

Een “passief huis” vereist erg weinig energie om een ruimte op constante, comfortabele temperatuur te houden. De 
warmtevraag is zo gering, dat een kleine eenvoudige installatie toereikend is. Daarmee is passief bouwen een belangrijk 
uitgangspunt om energieneutraal te bouwen; alle energie die niet wordt verbruikt hoeft ook immers niet worden opgewekt. 
Vanwege de lage energiebehoefte wordt het huis ‘passief’ genoemd. Ook in de renovaties van bestaande bouw is het 
mogelijk om deze principes toe te passen (Enerphit). 

Een passief huis wordt volgens de volgende principes gebouwd: 
• Oriëntatie van het gebouw;

• Vormfactor (relatie BVO en gevel); 

• Optimale thermische schil, zoals isolatie; goed geïsoleerde 

   kozijnen en beglazing; optimale kierdichting; voorkomen van 

   thermische koudebruggen;

• Ventilatie met warmteterugwinning.31

WELL Building Standard26 is de eerste standaard voor gebouwen die zich richt op de gezondheid en welzijn van mensen in 
gebouwen. Daarin wordt getoetst op de categorieën: luchtkwaliteit, daglichttoetreding, thermisch en akoestisch comfort, 
waterkwaliteit, voeding, beweging, geestelijke gezondheid en groenvoorziening.
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Inleiding: waarom toekomstbestendige gebouwen?  
 

De urgentie 
Het inrichten van een duurzame samenleving is een van de grootste mondiale vraagstukken van 
deze eeuw. Menselijk handelen heeft het systeem aarde onder niet eerder vertoonde druk gezet. De 
oorzaak hiervan is een uit zijn voegen gegroeide consumptiemaatschappij. Een vaak genoemde 
oplossing is dat we moeten leren onze consumptie te minderen en ons gedrag rigoureus moeten 
veranderen. In andere woorden, menselijk handelen heeft in essentie een negatieve invloed op het 
welzijn van mens en milieu. Er is echter nog een perspectief vanuit waar we een duurzame 
samenleving kunnen benaderen. Menselijk handelen is ook in staat om een positieve invloed te 
hebben, bijvoorbeeld door gebouwen te bouwen die juist voordelen opleveren voor mens en milieu 
volgens de ecosysteemdiensten. De mind-set verandert van het limiteren van schade, naar het 
creëren en behouden van waarde.  
 
De bouwsector is verantwoordelijk voor 40%1 van de Nederlandse CO2 uitstoot. Hiervan wordt 29% 
veroorzaakt door de operationele emissies, gerelateerd aan het gebouw- en gebruikersgebonden 
energiegebruik (zoals verwarming, koeling, ventilatie, en energiegebruik voor apparaten, computers, 
e.d.). 11% van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door de embodied energie die nodig is voor de 
winning, productie en transport. Wanneer we op de  traditionele lineaire bouwwijze doorgaan, dan is 
het Carbon Budget (de hoeveelheid CO2 dat door de bouwsector nog uitgestoten mag worden om 
aan de klimaatdoelen te voldoen) over 8 jaar op. Daarnaast raken natuurlijke grondstofbronnen 
uitgeput en worden deze vaak onder mensonterende omstandigheden geroofd. Bovendien is de 
teloorgang van de biodiversiteit een direct gevolg van de stikstofuitstoot, klimaatopwarming en de 
grondstoffenwinning. 
 
De Nederlandse bouwsector is op jaarbasis verantwoordelijk voor: 

• Ca. 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland 
• Ca. 30% van de totale afvalstroom in Nederland 
• Ca. 40% van de totale CO2-uitstoot in Nederland (waarvan 11% materiaalgebonden 

emissies zijn) 
 
Op Europees en nationaal niveau  zijn er verschillende doelstellingen op het gebied van duurzaamheid 
officieel vastgelegd in verschillende overeenkomsten, zoals het Klimaatakkoord van Parijs2, de 
European Green Deal3,  de Nederlandse Klimaatwet4, Klimaatakkoord Gebouwde omgeving5, het 
programma ‘Nederland Circulair in 2050’6 en het Grondstoffenakkoord7. Door deze afspraken én 
innovaties op het gebied van energie, gebouwde omgeving, consumptie en grondstoffen kunnen we 
milieuschade beperken, maar dan moeten we wel nu handelen.   
 
De urgentie voor de Universiteit Utrecht 
De Universiteit Utrecht vindt het haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het 
vormgeven van een duurzame samenleving. In het Strategisch Plan 2016-20208 staat hierover de 
volgende passage: 

 
1 https://www.dgbc.nl/whole-life-carbon-op-weg-naar-een-co2-neutrale-bouwkolom-254 

2 https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/klimaatakkoord-van-parijs 

3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl 
4 https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2022-03-02 
5 https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/in-het-kort 

6 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050 
7 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/rapporten/2017/01/24/grondstoffenakkoord-
intentieovereenkomst-om-te-komen-tot-transitieagenda-s-voor-de-circulaire-economie  
8 https://www.uu.nl/sites/default/files/strategisch_plan_nl_6-10-2016.pdf 

“De Universiteit Utrecht stelt duurzaamheid centraal in de uitvoering van haar kerntaken en 
in haar bedrijfsvoering. De Universiteit Utrecht heeft een unieke combinatie van expertise 
vanuit zowel de sociale als de natuurwetenschappen, gebundeld in het strategisch thema 
Sustainability, en is daarmee bij uitstek in staat om een bijdrage te leveren aan de transitie 
naar een duurzame samenleving. De universiteit wil bijdragen via haar onderwijs en 
onderzoek, maar wil ook een inspirerend voorbeeld zijn in haar bedrijfsvoering.” 

 
 
In het Strategisch Plan 2020–20259 wordt het belang van een duurzame ontwikkeling nogmaals 
onderstreept:  
 
“ Een van de pijlers is ‘de focus op een duurzame ontwikkeling’ […]. We bouwen voort op al bestaande 
strategieën en ingezette initiatieven en willen als universiteit op het thema duurzaamheid de 
komende jaren hét verschil maken […]. In lijn met de SDG’s werken we toe naar een klimaatneutrale, 
zero waste bedrijfsvoering in 2030 en naar vergroting van de lokale biodiversiteit.’’ 
 
Eén van ingezette initiatieven is de implementatie van de concrete KPI’s van Toekomstbestendige 
gebouwen in de diverse aanbestedingstrajecten van zowel nieuwbouw-/, herontwikkelings-/ en 
renovatieprojecten als sloop/ontmantelingsprojecten en verbouwingen.  

 

Verbinding met het primair proces  

Duurzaamheidsonderzoek aan de Universiteit Utrecht is uitzonderlijk sterk en bestrijkt veel 
verschillende gebieden. De academische expertise op duurzaamheid inspireert om binnen de 
bedrijfsvoering even ambitieus te zijn. Om kennis te delen heeft de directie Vastgoed & Campus 
samenwerking gezocht met het Copernicus Institute for Sustainable Development en de Bèta 
faculteit, specifiek op de thema’s energie en materialen.   

  

 
9 https://www.uu.nl/sites/default/files/UniversiteitUtrecht-StrategischPlan2025.pdf 

- Standaardisatie van producten waardoor onderdelen van 
technische installaties goed te vervangen zijn gedurende de 
levensduur; 
- Bij nieuwbouw het ontwerpprincipe ‘vorm volgt functie’ hanteren, 
d.w.z. geen architectonische hoogstandjes zonder de 
functionaliteit uit het oog te verliezen. Bij renovatie geldt eerder 
het principe andersom: Functie volgt vorm, bekijk hoe de 
aanpassing zo functioneel mogelijk in de bestaande situatie 
geïmplementeerd kan worden. 

 
 
 
 
 
 
Ambitie energiepositief gebouwen 

Een energiepositief gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd volgens de principes 
van passief bouwen, zodat het over een jaar gezien meer energie opwekt dan verbruikt, 
en de benodigde energiebehoefte lokaal en duurzaam wordt opgewekt.  

  

In het Parijs klimaatakkoord hebben 195 landen10, waaronder Nederland, zich gecommitteerd om de 
opwarming van de aarde aanzienlijk onder de 2 graden Celsius te houden, met 1.5 graden Celsius 
als streefwaarde. Om hieraan te voldoen moet de mondiale CO2-uitstoot fors worden verminderd. De 
Nederlandse klimaatwet gaat uit van 49% CO2 reductie in 2030, en 95% reductie in 2050.3 Een 
aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door energieverbruik. Een energietransitie is 
om die reden onvermijdelijk.                   

Het nationale plan voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)11 geeft al invulling aan de 
energietransitie. Voor alle nieuwbouw (ook die van de Universiteit Utrecht) geldt dat aanvragen van 
de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan nieuwe eisen. Dit betekent onder 
andere dat de universiteit verplicht is om 50% van de energiebehoefte van nieuwe gebouwen lokaal 
op te wekken, en dat de gehele gebouwde omgeving volledig energieneutraal moet zijn in 2050.4 

Naast de internationale en nationale regelgeving is de UU ook intrinsiek doordrongen hoe urgent 
CO2-reductie is. Om die reden heeft de organisatie zich gecommitteerd aan een CO2-neutrale 
bedrijfsvoering in 2030 en de Integrale Energiestrategie 2030. Om deze doelstellingen te halen 
worden nieuwbouwprojecten energiepositief gebouwd, grote renovaties energieneutraal, en kleine 
renovaties zo energie-efficiënt mogelijk.  

Een leidend principe in het reduceren van CO2-uitstoot is de Trias Energetica. Dit houdt in:  

1. Maximaal energie besparen 
2. Maximaal energie duurzaam opwekken op eigen terrein 
3. Minimaal energie duurzame inkopen 

 

 

Om de eerste stap, het beperken van de energievraag, te realiseren stelt de UU eisen aan de 
energievraag van haar gebouwen. Nieuwbouw wordt gebouwd aan de hand van de principes van 
‘passief bouwen.’ Wanneer deze principes worden gevolgd is er erg weinig energie nodig om een 
ruimte op constante, comfortabele temperatuur te houden. Vandaar dat dit type gebouw ‘passief’ 
wordt genoemd. De warmtevraag is zo gering, dat een kleine eenvoudige installatie toereikend is. 

 
10https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/klimaatakkoord-van-
parijs#:~:text=In%202020%20treedt%20dit%20Klimaatakkoord,tussen%20ontwikkelingslanden%20en%20ontwikkelde%20la
nden. 
11 https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/beng/indicatoren 

Daarmee is passief bouwen een belangrijk uitgangspunt om energiepositief te bouwen; alle energie 
die niet wordt verbruikt hoeft ook immers niet worden opgewekt.  

 
Om de tweede stap, gebruik van duurzame energiebronnen, toe te passen heeft de UU in 2018 
besloten5  bij alle nieuwbouw en renovatieprojecten maximaal in te zetten op warmte-koude opslag 
(WKO). Dit betekent dat er bij alle nieuwbouw en renovatieprojecten WKO wordt toegepast, alsmede 
lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling. Ook is besloten om op gebouwen zo 
veel mogelijk duurzame opwekking te implementeren, bijvoorbeeld door PV-installaties op het dak 
en gevels, en vindt er maximale duurzame opwekking plaats op eigen terrein zoals zonneweiden, 
solar ports en windmolens.  

 

Gebouwgebonden 
energieverbruik 

We hanteren bij nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten maximaal 50 
kWh/m2/bvo/jaar. 
De passief bouwen principes zijn hierbij essentieel randvoorwaarde (Trias 
Energetica, stap 1). 

Gebruikersgebonden 
energieverbruik 

Het gebruikersgebonden energieverbruik bij nieuwbouw- en grootschalige 
renovatieprojecten is maximaal 25 kWh/m2/bvo/jaar.  

Opwekking We zetten in op  maximale  duurzame  energieopwekking. 

Energieflexibiliteit Een gebouw is in staat om haar functies op te delen in continue (niet schakelbare) en 
discontinue (schakelbare) om daarmee continuïteit aan haar gebruikers te 
optimaliseren.  Door dit te combineren met een actief schakelende energievoorziening 
kan een optimale verbinding van gebruiksprofiel met omgevingseigenschappen worden 
gemaakt. 

Gebouwsimulaties Tijdens  de  ontwerpfase  worden  verschillende  aanpassingen  en 
scenario’s getest en prestaties inzichtelijk gemaakt door middel 
van dynamische gebouwsimulatie. 

 
 
Ambitie circulaire gebouwen 
Een circulair gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd op een demontabele wijze, 
waarbij producten en materialen in de toekomst hoogwaardig hergebruikt kunnen 
worden.  Wanneer (bestaande) gebouwen worden ontmanteld, gebeurt dit zodanig dat 
zo veel mogelijk producten en materialen hoogwaardig worden hergebruikt en waarde 
behouden blijft. 
 
De huidige economie is opgebouwd op een lineair systeem. We zoeken en winnen grondstoffen, we 
verwerken ze, waarna we het geproduceerde consumeren en het zogenaamde ‘afval’ weggooien. Dit 
model is op lange termijn niet houdbaar en leidt tot onnodige schaarste en verspilling van waarde.6 
De huidige bouwindustrie in Nederland is niet toekomstbestendig: bijna de helft van de totale 
gevraagde grondstoffen gaat naar de bouw, uitputting van grondstoffen heeft een negatief effect op 
de leveringszekerheid en de bouw- en sloopindustrie is goed voor ruim 23 miljoen ton afval op 
jaarbasis12. Dat is bijna drie keer zoveel als alle huishoudens in Nederland samen.7  

Het is daarom noodzaak om het systeem circulair in te richten. Een circulair systeem betekent dat:  

“producten en diensten worden uitgewisseld in gesloten kringlopen of cirkels. Een circulaire 
economie wordt gekarakteriseerd als een economie die ontworpen is als een herstellend en 
vernieuwend systeem, met het doel om producten, onderdelen en materialen een zo hoog 
mogelijk waarde te laten behouden. Dit betekent dat het doel is om producten en materialen 
een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van producten te 

 
12 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Achtergronddocument-13sept2017-De%20circulaire-economie-
van-kunststof.pdf 

faciliteren en na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen 
worden gebruikt voor gelijkwaardige producten.”13 

 

 

 

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’14 schetst het kabinet hoe we onze 
economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie. Hierin staan 
twee ambities vastgelegd voor Nederland: 

- 2030: 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineralen, fossiel en metalen) 

- 2050: volledig circulaire economie.8 

De aanpak is verdeeld over vijf transitieagenda’s, waarvan er een specifiek gericht is op de bouw.9 

Partijen die zich aansluiten bij ‘Nederland circulair in 2050’ hebben het Grondstoffenakkoord 
ondertekend10. Dit is mede gedaan door decaan van de faculteit Geowetenschappen Prof. Dr. Piet 
Hoekstra in 2017.  Hiermee heeft de universiteit benadrukt om circulaire ontwikkelingen te integreren 
in het onderwijs en onderzoek. Door middel van dit ambitiedocument neemt de directie Vastgoed & 
Campus het initiatief om de principes van een circulair systeem ook te integreren in het vastgoed 
van de universiteit.  

 

Uitgaande materialen We willen dat voorafgaand aan iedere opgave vastgesteld wordt 
wat de hergebruikpotentie is van de binnen de scope van de opgave 
vallende producten en materialen. 
 

Inkomende materialen We willen dat nieuw in te brengen materialen (zoveel mogelijk) 
biobased en hernieuwbaar zijn of een non-virgin herkomst hebben. 
De ‘embodied CO2‘ van materialen is laag en vormt een belangrijk 
factor in de materiaalkeuze. Gebruik het S-model om te duiden per 
S-laag. 
 

  
 

Ontwerp & detaillering Losmaakbaarheid / toekomstscenario 
We streven naar inkomende producten en materialen in een 
gebouw die (zoveel mogelijk ) losmaakbaar zijn (toekomstscenario). 

 
13 https://www.pbl.nl/publicaties/waarom-een-circulaire-economie 
14 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050 

Gebruik het S-model om te duiden per S-laag. 
 

Registreren van materialen We stellen bij de ontwikkeling van het gebouw een 
materialenpaspoort verplicht.  
Gebruik het S-model om te duiden per S-laag. 
 

 
 
 
 
Ambitie gezonde gebouwen 
Een gezond gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd zodat het welzijn, het 
comfort en de prestaties van de gebouwgebruikers centraal staan. 
 

Universitair personeel en studenten zijn het grootste kapitaal van de wetenschappelijke wereld. De 
universiteit is erop gericht om deze mensen zo goed mogelijk te laten presteren in hun werk of 
studie. De meeste mensen besteden tot 90%15 van hun tijd binnen in gebouwen.11 Hoe een leer- of 
werkomgeving is ingericht heeft invloed op de prestaties, het comfort en de gezondheid van het 
personeel en de studenten. Daarnaast gaat de meerderheid van de operationele kosten van 
organisaties naar het personeel. In de meeste gevallen is dat zo’n 90% van de operationele kosten, 
ten opzichte van 9% naar het gebouw en slechts 1-3% naar energie. Het sturen op het welzijn en 
de productiviteit van medewerkers is dus inherent onderdeel van een toekomstbestendig gebouw.12  

Welzijn wordt beïnvloed door luchtkwaliteit, daglichttoetreding, thermisch en akoestisch comfort, 
waterkwaliteit, voeding, beweging, geestelijke gezondheid en groenvoorziening. De aandacht voor 
welzijn is in lijn met eerdere visies van de universiteit. Zo staat in het Strategisch Huisvestingsplan 
2017-2027 dat de universiteit ‘een gezonde leer- en werkomgeving op de campus’ wil creëren.13 Ook 
noemt het Ambitiedocument USP de ontwikkeling naar een duurzame leer- en werkomgeving “een 
belangrijke bouwsteen voor een vitale campus.”14  

 

 
 
 
Lucht We streven naar een hoge kwaliteit van binnenlucht in een 

gebouw gedurende de levensduur. Dit doen we door het 
elimineren of reduceren van toxische bronnen, en specifiek 
het stellen van grenswaarden voor verontreinigen van 
binnenlucht, de natuurlijke luchtverversing en reductie 
binnendringen schadelijke stoffen van buiten. Deze 
grenswaarden komen overeen met de gehanteerde waarden 
uit de UU-specifieke standaard Comforteisen. 

Water We willen het drinken van water door de gebruiker 
aanmoedigen. En daarnaast ook de overdracht van ziektes 
minimaliseren door schimmelgroei en bacteriën te 
voorkomen. 

Licht We bevorderen de blootstelling aan zonlicht en hebben het 
doel om omgevingen te creëren waar licht optimaal bijdraagt 
aan visuele, mentale en biologische gezondheid. 

 
15 The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): A Resource for Assessing Exposure to Environmental Pollutants, by Neil 
E. Klepeis and others, and published by the Lawrence Berkeley National Laboratory in 2001 

Ambitie Klimaatadaptieve gebouwen  

Een klimaatadaptief gebouw wordt ontwerpen, gebouwd en beheerd zodat het bestand is tegen 
de extreme weersomstandigheden die veroorzaakt wordt door het veranderde klimaat, én dat 
bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit om en op het gebouw en de omgeving. 

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Wereldwijd kan men zien wat de gevolgen zijn van 
klimaatverandering en de extreme weersomstandigheden, van grote bosbranden tot verwoestende orkanen tot 
overstromende rivieren. De mens moet zich over de hele wereld voorbereiden op deze risico’s, op gebieds- én op 
gebouwniveau.  

Ook in Nederland verandert het klimaat en ervaren wij hier recordbrekende temperaturen, extreme regenbuien, 
meer hittegolven, en langere, droge periodes. Klimaatverandering heeft daarmee grote gevolgen voor de 
gezondheid, de leefbaarheid en de economie van Nederland. Om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van 
klimaatverandering is er door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nationale aanpak opgezet, 
waarin zij een coördinerende en stimulerende rol heeft. Dit gebeurt vanuit 2 programma’s: 

• Nationale klimaatadaptiestrategie (NAS)16 
• Deltaprogramma17. 

 
  
De UU ziet de noodzaak om ook op het Utrecht Science Park goed voorbereid te zijn op de gevolgen van 
klimaatverandering. Hiervoor zijn al maatregelen getroffen, zoals de aangelegde wadi’s voor het Minnaertgebouw 
en Koningsbergergebouw. Het is belangrijk om klimaatadaptie integraal vorm te geven op gebieds- en 
gebouwniveau. In dit document richten wij ons op klimaatadaptieve gebouwen, waarbij de uitgangspunten voor 
gebouwen in direct verband staan met het omliggende gebied zodat hier integraal op gestuurd kan worden. Om 
dit te bereiken zien we onze campus als één ecosysteem waarin de oplossingen liggen in het opzetten van de 
juiste infrastructuren voor de ecologische processen.   

Het thema klimaatadaptatie heeft veel overlap met het thema natuurinclusiviteit, daarom hebben wij onder deze 
ambitie ook hiervoor uitgangspunten en eisen opgenomen. Natuurinclusief bouwen gaat over het versterken van 
de lokale biodiversiteit en het ondersteunen van de natuurwaarden van de directe omgeving. Dit kan door het 
aanbrengen van ruimte en (inheems) groen in de buitenruimte en op en om de gebouwen. Meer groen en minder 
tegels zorgen ervoor dat er meer voedsel in de vorm van insecten te vinden is, daardoor krijgen vogels en 
vleermuizen meer kans zich te vestigen. De lucht wordt beter gefilterd, is er verkoeling in hete zomers en worden 
broeikasgassen meer opgevangen. Hierdoor ontstaat méér biodiversiteit omdat er een betere leefomgeving is 
voor flora & fauna.  

Hittestress We willen met bouwkundige maatregelen, slim en schaduwrijk ontwerpen 
en op duurzame wijze voorkomen dat hoge temperaturen optreden in de 
gebouwen en de omgeving. 
 

Droogte We willen dat gebouwen bijdragen aan het vorkomen van de verdroging van 
het gebied en het op peil houden van het grondwater.  
 

Extreme neerslag We nemen maatregelen om water te bergen, vertraagd af te voeren of weg 
te leiden van kwetsbare locaties. De gevels en daken van gebouwen zorgen 
ervoor dat neerslag vertraagd wordt afgevoerd of wordt opgevan-gen, en 
eventueel hergebruikt. Oplossingen liggen in groenvoorzieningen, groen-
blauwe daken, lokale bufferzones, waterpleinen, en wadi’s. 
 

Overstromingen We nemen maatregelen in de omgeving en de gebouwen die de gevolgen 
van een mogelijke over-stroming beperken waardoor grote schade wordt 
voorkomen.  
 

 
16 https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/nas/ 
17 https://www.deltaprogramma.nl/ 

- Standaardisatie van producten waardoor onderdelen van 
technische installaties goed te vervangen zijn gedurende de 
levensduur; 
- Bij nieuwbouw het ontwerpprincipe ‘vorm volgt functie’ hanteren, 
d.w.z. geen architectonische hoogstandjes zonder de 
functionaliteit uit het oog te verliezen. Bij renovatie geldt eerder 
het principe andersom: Functie volgt vorm, bekijk hoe de 
aanpassing zo functioneel mogelijk in de bestaande situatie 
geïmplementeerd kan worden. 

 
 
 
 
 
 
Ambitie energiepositief gebouwen 

Een energiepositief gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd volgens de principes 
van passief bouwen, zodat het over een jaar gezien meer energie opwekt dan verbruikt, 
en de benodigde energiebehoefte lokaal en duurzaam wordt opgewekt.  

  

In het Parijs klimaatakkoord hebben 195 landen10, waaronder Nederland, zich gecommitteerd om de 
opwarming van de aarde aanzienlijk onder de 2 graden Celsius te houden, met 1.5 graden Celsius 
als streefwaarde. Om hieraan te voldoen moet de mondiale CO2-uitstoot fors worden verminderd. De 
Nederlandse klimaatwet gaat uit van 49% CO2 reductie in 2030, en 95% reductie in 2050.3 Een 
aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door energieverbruik. Een energietransitie is 
om die reden onvermijdelijk.                   

Het nationale plan voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)11 geeft al invulling aan de 
energietransitie. Voor alle nieuwbouw (ook die van de Universiteit Utrecht) geldt dat aanvragen van 
de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan nieuwe eisen. Dit betekent onder 
andere dat de universiteit verplicht is om 50% van de energiebehoefte van nieuwe gebouwen lokaal 
op te wekken, en dat de gehele gebouwde omgeving volledig energieneutraal moet zijn in 2050.4 

Naast de internationale en nationale regelgeving is de UU ook intrinsiek doordrongen hoe urgent 
CO2-reductie is. Om die reden heeft de organisatie zich gecommitteerd aan een CO2-neutrale 
bedrijfsvoering in 2030 en de Integrale Energiestrategie 2030. Om deze doelstellingen te halen 
worden nieuwbouwprojecten energiepositief gebouwd, grote renovaties energieneutraal, en kleine 
renovaties zo energie-efficiënt mogelijk.  

Een leidend principe in het reduceren van CO2-uitstoot is de Trias Energetica. Dit houdt in:  

1. Maximaal energie besparen 
2. Maximaal energie duurzaam opwekken op eigen terrein 
3. Minimaal energie duurzame inkopen 

 

 

Om de eerste stap, het beperken van de energievraag, te realiseren stelt de UU eisen aan de 
energievraag van haar gebouwen. Nieuwbouw wordt gebouwd aan de hand van de principes van 
‘passief bouwen.’ Wanneer deze principes worden gevolgd is er erg weinig energie nodig om een 
ruimte op constante, comfortabele temperatuur te houden. Vandaar dat dit type gebouw ‘passief’ 
wordt genoemd. De warmtevraag is zo gering, dat een kleine eenvoudige installatie toereikend is. 

 
10https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/klimaatakkoord-van-
parijs#:~:text=In%202020%20treedt%20dit%20Klimaatakkoord,tussen%20ontwikkelingslanden%20en%20ontwikkelde%20la
nden. 
11 https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/beng/indicatoren 

BREEAM Strategie 

BREEAM ( Building Research Establishment Environmental Assessment Method)19 is een wereldwijd erkend 
duurzaamheidskeurmerk voor de gebouwde omgeving. Aan de hand van een beoordelingsrichtlijn met een holistische 
benadering worden gebouwen geclassificeerd op een duurzaamheidsstandaard. Deze richtlijn is opgesteld met de 
volgende onderwerpen: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en 
Ecologie, Vervuiling. De methodiek maakt gebruik van een kwalitatieve weging van te behalen credits. Als totaalscore 
krijgt een gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). 
 
Er is een onderscheid in certificering voor nieuwbouw en renovaties:  

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0 en  

BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0 (bestaand vastgoed en renovaties).  

De UU stelt verplicht dat voor alle nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten minimaal BREEAM-NL ‘Excellent’ (4 
sterren) behaald moet worden met maximale scores van de credits op ‘Gezondheid’, ‘Energie’ en ‘Materialen’. 

Voor het verduurzamen van het bestaande vastgoed en renovaties heeft de UU gekozen voor de BREEAM-NL In Use 
methodiek. Met dit instrument kan de duurzaamheidsprestatie van gebouwen continu gemonitord en verbeterd worden. 
De credits zijn onderverdeeld in:   

Deel 1: Gebouw (Asset)  
Deel 2: Beheer  
Deel 3: Gebruik  
 
Per gebouw (of project) worden alle credits geïnventariseerd, de benodigde bewijslast verzameld en verantwoording 
geschreven. Op deze manier is er per gebouw een BREEAM nulmeting gevormd waarin duidelijk is welke credits behaald 
zijn. Drie jaar na de eerste certificering wordt een hercertificering uitgevoerd en worden de duurzame verbeteringen 
inzichtelijk door middel van een nieuwe BREEAM-NL In-Use score per gebouw. We ontvangen dan ook weer een nieuw 
certificaat per gebouw. 
 

De BREEAM certificering geeft aan de hand van creditlijsten per gebouw inzicht in de huidige duurzaamheidsprestatie 
van de UU vastgoedportefeuille. Met deze nulmeting als startpunt analyseert de UU per gebouw welke credits verbeterd 
kunnen worden en welke credits nog behaald moeten worden. Verduurzaming wordt zo geïntegreerd in bestaande 
werkprocessen van V&C en FSC. Op natuurlijke investeringsmomenten wordt verbetering meegenomen in de 
geplande bouw- en onderhoudsprojecten en ook in de ontwikkeling van beleid op beheer en gebruik van de gebouwen. 
De verschillende delen (Deel 1: Gebouw, Deel 2: Beheer en Deel 3: Gebruik) vragen om een andere aanpak en 
verschillende momenten en manieren van implementatie: 

Voor Deel 1: Gebouw (Asset) wordt gekeken naar de geplande bouw- en onderhoudsprojecten per gebouw. Aan de hand 
daarvan wordt bepaald welke ‘extra’ credits meegenomen of verbeterd kunnen worden.  

Voor Deel 2: Beheer en Deel 3: Gebruik bestaan de credits veel meer uit beleids- en strategieplannen en de daarbij 
behorende monitoring. Nieuwe aanbestedingen en contracten zijn daarbij belangrijke momenten om de BREEAM-credits 
goed te implementeren. 
   

 
19 https://www.breeam.nl/ 

Leidende principes 
 
Voor het verduurzamen van de gebouwen gebruiken we de belangrijkste leidende principes welke 
ook in de markt worden toegepast: 

• Trias Ecologica  
• Layers of Brand - 6 S-model 
• Circulariteit met R-strategie (R-ladder) 

 
Trias Ecologica 
Als uitgangspunt voor toekomstbestendige gebouwen binnen de universiteit wordt het Trias Ecologica 
principe18 gehanteerd, een duurzaamheidsstrategie, die uit de volgende drie stappen bestaat:  
 
1. Beperk de vraag tot de werkelijke behoeften. 

Wees bewust van het ruimtegebruik, verminder 
vierkante meters in de portefeuille om 
structurele lasten te verlagen; 
 

2. Maak dat wat nodig is zo duurzaam mogelijk en 
gebruik hernieuwbare en/of non-virgin 
materialen en bronnen; en 
 

3. Gebruik eindige bronnen bewust. Ga zuinig om 
met primaire bouwmaterialen, water en 
energie. 

Figuur 1: Trias Ecologica 

Layers of Brand – 6 S-model 
De Layers of Brand vormen een terugkerende methode in de prestatie-eisen voor circulaire 
gebouwen. In 1994 introduceerde Steward Brand het concept van de zes ‘S’ lagen waaruit alle 
gebouwen zijn opgebouwd, hierin heeft elke ‘S’ laag een eigen levensduur en wordt duidelijk dat 
gebouwen voortdurend veranderen en evolueren. Deze denkwijze biedt handvaten voor het bepalen 
van een circulaire strategie per ‘S’ laag van gebouwen. Hieronder zijn de uitgangspunten per S-laag 
omschreven, zie figuur 13. 
 
De zes ‘S’-en zijn: 
1. ‘Site’ (locatie): de levensduur is permanent. 
2. ‘Structure’ (casco): de levensduur is 30-300 jaar. 
3. ‘Skin’ (gevel en dak): de levensduur is 20-50 jaar. 
4. ‘Services’ (installaties): de levensduur is 5-20 jaar. 
5. ‘Spaceplan’ (binnenmuren): de levensduur is 3-10 jaar. 
6. ‘Stuff’ (interieur): de levensduur is 1-5 jaar. 

 
18: Het begrip werd in 1996 geïntroduceerd door Novem (E. Lysen). Als strategie is dit uitgewerkt door TU Delft (C. Duijvestein), 
waardoor er nadruk kwam te liggen op de volgorde van de opeenvolgende stappen. Meer informatie over de Trias Energetica: 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2013) Infoblad Triast Energetica en energieneutraal bouwen.  

BIJLAGE 1: Glossary 

  
BENG Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten 

voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG)11. Het doel is dat 
in 2050 de gehele gebouwde omgeving energieneutraal is. BENG-eisen zijn 
opgebouwd uit drie losse indicatoren. Een nieuw te bouwen gebouw moet vanaf 
2020 voldoen aan eisen op het gebied van:  
• BENG 1: Maximale energiebehoefte  
• BENG 2: Maximale primair fossiel energieverbruik  
• BENG 3: Minimale aandeel hernieuwbare energie 
 
 

Building Circularity 
Index (BCI) 

De Building Circularity Index (BCI)20 is een wetenschappelijk onderbouwde en in de 
praktijk beproefde methode om de circulariteit van een vastgoedobject vast te 
stellen. Bij het bepalen van deze index wordt uitgegaan van twee componenten die 
het circulariteitsbegrip inhoud geven, ten eerste het materiaalgebruik, en ten tweede 
de losmaakbaarheid van materialen. Om de twee componenten te bepalen zijn een 
5-tal KPI’s geformuleerd: levensduur, herkomst materiaal, afvalscenario, type 
verbinding en de toegankelijkheid van de verbinding. De index wordt uitgedrukt op 
een schaal van 0 tot 100. 
 

IISSSSOO  110000  ––  110077  ISSO is een kennisinstituut voor de installatiesector. De ISSO publicatie 100 – 10721 
is een richtlijn gericht op duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen. De 
methode is ontwikkeld op basis van de resultaten uit diverse onderzoeken en is bij 
een groot aantal pilotprojecten getest. 

LLeevveennssccyycclluussaannaallyyssee  
((LLCCAA))    

Een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende 
de hele levencyclus van een product. Dat wil zeggen: winning van de benodigde 
grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Om die reden wordt 
LCA22 ook wel de wieg tot graf analyse genoemd. 
 
 

MMaatteerriiaalleennppaassppoooorrtt    Een materialenpaspoort van een bouwwerk23 maakt inzichtelijk welke materialen bij 
de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dit maakt het hergebruiken en 
terugwinnen van materialen bij sloop en demontage eenvoudiger. Na de 
levenscyclus van een gebouw fungeert het als 'grondstoffendepot.' Om die reden 
heeft het gebouw een hogere restwaarde.  Voor optimaal hergebruik van 
grondstoffen, materialen en elementen wordt bij nieuwbouw vastgelegd welke 
materialen (inclusief in welke vorm en samenstelling) zijn ingebracht.  
 

MMPPGG  De MPG24 is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe 
lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van 
materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale 
milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het 
ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het 
resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. 
 

 
20 https://bcigebouw.nl/ 
21 https://issuu.com/stichtingisso/docs/isso-publicatie_100-2010 
22 https://www.nibe.info/nl/methode 
23 https://circulairebouweconomie.nl/dossier/materialenpaspoort/ 
24 https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/milieuprestatie-gebouwen-mpg#wat-is-de-mpg%3F 

 
 
 
 

WELL Building 
Standaard 

WELL Building Standard26 is de eerste standaard voor gebouwen die zich richt 
op de gezondheid en welzijn van mensen in gebouwen. Daarin wordt getoetst 
op de categorieën: luchtkwaliteit, daglichttoetreding, thermisch en akoestisch 
comfort, waterkwaliteit, voeding, beweging, geestelijke gezondheid en 
groenvoorziening. 
 

 

 
 
 

 
26 https://v2.wellcertified.com/en 

NNeeddeerrllaannddssee  
KKlliimmaaaattwweett  

Op 20 december 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de klimaatwet25, met 
als doel het terugdringen van broeikasgassen zoals afgesproken in het Parijs 
Klimaatakkoord. De klimaatwet bestaat uit drie doelen:  

- 49% CO2 reductie in 2030 
- 95% CO2 reductie in 2050 
- 2050 volledig hernieuwbare energieproductie. 

Om invulling te geven aan de klimaatwet, hebben veel verschillende partijen 
onderhandeld aan de zogenoemde klimaattafels in de sectoren elektriciteit, 
gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit. In de eerste 
helft van 2019 rekent het Planbureau voor de Leefomgeving de afspraken door. 
 

SSmmaarrtt  BBuuiillddiinngg  
TTeecchhnnoollooggyy    

Smart Building Technology refereert naar geautomatiseerde processen om 
activiteiten in een gebouw te regelen, bijvoorbeeld verwarming, ventilatie, 
airconditioning, verlichting en beveiliging. Smart buildings maken gebruik van 
sensoren om gegevens te verzamelen, en kunnen aan de hand van die data het 
gebouwgebruik optimaliseren. Hierdoor is het mogelijk het energieverbruik en 
milieu-impact te verminderen en vierkante meters optimaal te benutten. 
 

PPaarriijjss  
KKlliimmaaaattaakkkkoooorrdd    

Het klimaatakkoord van Parijs10 is een verdrag dat in april 2016 werd opgesteld, met 
als doel de opwarming van de aarde aanzienlijk onder de 2 graden Celsius te houden, 
met 1.5 graden Celsius als streefwaarde. Om dit te halen zijn er afspraken gemaakt 
over het verminderen van broeikasgassen. Tot de dag van vandaag hebben 184 
landen zich gecommitteerd aan het verdrag, inclusief Nederland. 
 

PPaassssiieeff  bboouuwweenn  
pprriinncciippeess  

Een “passief huis” vereist erg weinig energie om een ruimte op 
constante, comfortabele temperatuur te houden. De warmtevraag is zo gering, dat 
een kleine eenvoudige installatie toereikend is. Daarmee is passief bouwen een 
belangrijk uitgangspunt om energieneutraal te bouwen; alle energie die niet wordt 
verbruikt hoeft ook immers niet worden opgewekt. Vanwege de lage 
energiebehoefte wordt het huis 'passief' genoemd. Ook in de renovaties van 
bestaande bouw is het mogelijk om deze principes toe te passen (Enerphit).  
 
 Een passief huis wordt volgens de volgende principes gebouwd:  

- Oriëntatie van het gebouw; 
- Vormfactor (relatie BVO en gevel);  
- Optimale thermische schil, zoals: isolatie; goed geïsoleerde kozijnen en 

beglazing; optimale kierdichting; voorkomen van thermische 
koudebruggen. 

- Ventilatie met warmteterugwinning; 
 
 

 
25 https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2022-03-02 
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