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waarom een strategisch duurzaamheidsplan?
De Universiteit Utrecht stelt duurzaamheid centraal in de uitvoering van de kerntaken 
en in de bedrijfsvoering (Strategisch Plan 2016-2020, opgesteld door het College van 
Bestuur). De algemene ambities op het gebied van duurzaamheid van de Universiteit 
Utrecht worden opgesteld door het Programma Duurzaamheid en bestuurlijk bekrachtigd. 
De specifieke invulling hiervan is overgelaten aan de individuele directies.

Voor het verwezenlijken van deze duurzaamheidsambities is ook een rol weggelegd voor 
de directies van Vastgoed & Campus (V&C) en het Facilitair Service Centrum (FSC). Geza-
menlijk hebben zij het Strategisch Duurzaamheidsplan (SDP) opgesteld. 

Het Strategisch Duurzaamheidsplan helpt V&C en FSC bij het bevorderen van bewustwor-
ding, creëert een overzicht van duurzaamheidsambities en stimuleert de samenwerking 
tussen de twee directies om te helpen bij het verwezenlijken en verder versterken van de 
duurzaamheidsambities van beide directies en – uiteindelijk – de Universiteit Utrecht als 
geheel.

met het strAtegisch duurzAAmheidsplAn worden vier doelen nAgestreefd: 

1. creëren van bewustwording van duurzaamheid bij v&c en fsc 
Duurzaamheid dient een volwaardig onderdeel te vormen van de besluitvormingsproces-
sen bij V&C en FSC. Het gaat naast bewustwording ook om daar naar te handelen.

2. bieden van een overzicht van de doelen voor duurzame ontwikkeling bij v&c 
en fsc 
Alle doelen die in eerdere beleidsdocumenten van V&C en FSC zijn genoemd zijn samen-
gevoegd en geordend naar thema. Tegelijkertijd geeft het Strategisch Duurzaamheidsplan 
ook inzicht in eventuele blinde vlekken of nog niet (hard) geformuleerde ambities ten 
aanzien van duurzaamheid. 

3. bevorderen van samenwerking tussen v&c en fsc op het gebied van duurzame 
ontwikkeling 
Het plan bevat de ambitie van beide directies. Tevens hopen zij andere directies van de 
UBD te enthousiasmeren voor het uitwerken van hun eigen duurzaamheidsambities en 
wellicht aan te sluiten bij dit initiatief. 

4. inspireren van onze omgeving om ons voorbeeld te volgen!
Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld 
te geven en te laten zien wat mogelijk is zodat de duurzame transitie wordt versneld. 

De Universiteit Utrecht heeft een verantwoordelijkheid in het vormgeven van een duurzame 

samenleving. De universiteit draagt bij via onderwijs en onderzoek, maar wil ook een 

inspirerend voorbeeld zijn in de bedrijfsvoering. Daarom staat duurzaamheid ook centraal in 

de bedrijfsvoering van de universiteit. Het streven is kennis, competenties en middelen in te 

zetten bij het verduurzamen van haar bedrijfsvoering: ‘practice what we teach’. 
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Bij het bepalen van de doelstellingen voor de meeste thema’s is de ‘Trias Ecologica’ 
gehanteerd.  Dit is een algemeen hulpmiddel voor besluitvorming ten aanzien van duur-
zaamheid, dat onderscheid maakt tussen drie hiërarchisch geordende keuzes: 

1. beperk de vraag tot de werkelijke behoeften.

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 materialen, water 
en energie.

Voor het thema ‘Energie & emissies’ is gebruik gemaakt van een variant op de Trias  
Ecologica: de 'Trias Energetica'.

triAs ecologicA

relatie tot andere documenten en initiatieven 
op het gebied van duurzaamheid

De afgelopen jaren zijn er bij de directies V&C en FSC diverse strategieën bepaald met 
betrekking tot duurzame ontwikkeling van specifieke onderwerpen. Het betreft met 
name de volgende beleidsdocumenten: het Ambitiedocument Toekomstbestendige Gebou-
wen Universiteit Utrecht, het Strategisch Huisvestingsplan 2019, de Integrale Energiestrategie 
2030, het Visiedocument Afvalscheiding 2017, het Visiedocument Duurzaamheid FSC, het 
Inkoopbeleid Universiteit Utrecht 2018, het Ambitiedocument Utrecht Science Park en het 
Strategisch Plan 2016-2020).  

In het Strategisch Duurzaamheidsplan zijn de in de voornoemde documenten opgeno-
men ambities gebundeld, geordend en zo overzichtelijk gemaakt.

de opbouw van het strategisch 
duurzaamheidsplan 

de tien themA’s 
Het Strategisch Duurzaamheidsplan bevat tien thema’s op het gebied van duurzaamheid. 
Deze thema’s zijn geselecteerd aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG) 
van de Verenigde Naties1, eerdere ervaringen met duurzaamheidsbeleid en onderzoek naar 
duurzaamheidsrapportages en -plannen van andere universiteiten. Het betreft de volgende 
tien thema’s: 

gebied
toekomstbestendige gebouwen
energie & emissies 
inkoop & aanbesteden
catering

relAties tussen de themA’s 
De thema’s zijn geen eilanden; zij staan niet los van elkaar. Thema’s kunnen onderling 
relatie hebben: een maatregel met betrekking tot het ene thema kan relevant zijn voor 
de verwezenlijking van de ambities van een ander thema. Beslissingen van de ene direc-
tie kunnen effect hebben op het behalen van de (duurzaamheids)doelstellingen door de 
andere directie. 
Daarom dient bij het nemen van beslissingen de mogelijke consequenties voor andere 
thema’s en de andere directie vooraf overwogen te worden. Zo kunnen de duurzaamheids-
maatregelen en –ambities van de directies V&C en FSC beter op elkaar afgestemd worden 
of op een efficiëntere en effectievere wijze wijze worden verwezenlijkt. Met dit Strategisch 
Duurzaamheidsplan is een eerste afstemming en integratie gedaan. Uiteindelijk gaat het 
erom maatregelen te treffen die echt bijdragen.

uitgAngspunten bij het bepAlen vAn doelstellingen 
Deze tien thema’s worden in Deel II individueel behandeld. Elk thema is onderverdeeld in 
subthema’s. Voor elk subthema is een eigen ambitie opgesteld, welke is uitgewerkt tot 
concrete doelstellingen. Er zijn twee typen doelstellingen: commitments en kritische 
prestatie indicatoren (KPI’s). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van instrumenten om doel-
stellingen te duiden. 

commitment 
Een toezegging voor specifieke actie of onderzoek waarmee richting wordt gegeven aan 
de ambitie binnen het betreffende thema. Er is nog niet voldoende informatie beschikbaar 
om een KPI te formuleren. 

kpi  
Een concrete doelstelling, SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch, tijdgebonden). 

instrument  
Om een commitment of KPI te bereiken kan een erkend instrument worden gebruikt. 
Dit is een operationele norm of specifieke methodiek die helpt bij het uitvoeren en/of 
concreet maken van de doelstelling. Op deze manier willen we gebruik maken van 
bestaande normen zodat er sprake is van een consistente en efficiënte aanpak. Bijvoor-
beeld BREEAM-NL In-Use of ISSO 100-107 of NEN-normen.

mobiliteit
Afval
water
diversiteit & inclusie
bewustwording 

Beperk de vraag en 
voorkom onnodig gebruik

Maak wat nodig is zo 
duurzaam mogelijk

Duurzaam niet mogelijk?
Gebruik eindige bronnen verstandig

1 2 

3 

1.  Deze zeventien doelstellingen zijn opgesteld in 2016 en inmiddels door talloze landen, NGO’s en bedrijven onderschreven.  
Zie over de SDG’s: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

https://www.uu.nl/sites/default/files/toekomstbestendige_gebouwen_uu_v1.0_2019def.pdf
https://www.uu.nl/sites/default/files/toekomstbestendige_gebouwen_uu_v1.0_2019def.pdf
https://www.uu.nl/nieuws/ambitiedocument-utrecht-science-park-aangeboden-aan-wethouder-verschuure
https://www.uu.nl/sites/default/files/strategisch_plan_nl_6-10-2016.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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1 Gebied
Dit thema heeft betrekking op zowel gebiedsontwikkeling als beheer van 

het gebied. Het gaat daarbij om gebieden in het Utrecht Science Park (USP) 

die in eigendom zijn van de UU. Doel is om deze ruimte zo duurzaam mogelijk 

vorm te geven en op duurzame wijze te onderhouden.

Relaties met andere thema’s:
• Toekomstbestendige gebouwen
• Energie & Emissies
• Inkoop & Aanbesteding
• Catering
• Mobiliteit
• Afval
• Water
• Diversiteit & Inclusie
• Bewustwording

groen als verbindend element 
Ambitie: in een vitale omgeving gaan slim, gezond, groen en sportief hand in hand. 
de groene uitstraling en de verbinding met het landschap wordt versterkt. de groene 
noord-zuid as verbindt de parkachtige botanische tuinen met het zuidelijk gelegen 
landschap. daarnaast is het belangrijk om het groen in het usp te versterken om 
biodiversiteit en klimaatadaptatie te verbeteren.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

groene 
 noord-zuid as 
verbinding

De Botanische Tuinen wordt zichtbaarder en opener met meer 
uitstraling. Door gebruik te maken van natuurlijke barrière is geen 
hekwerk nodig. Er ontstaat een open zicht op het fort en de rotstuin.

2025 V&C 
GBO

De systeemtuin wordt verplaatst. De ontstane ruimte wordt openbaar 
gebied, waardoor de Botanische Tuinen meer verbonden wordt bij het 
USP.

2025 V&C 
GBO

De ingang van de Botanische Tuinen wordt herpositioneerd in  
het Circulair Paviljoen. Het Circulair Paviljoen, aan de Leuvenlaan, 
markeert de ingang en zorgt voor verbinding met het centrumgebied  
en noord-west cluster.

2025 V&C 
GBO

Aan de groene noord-zuid as komen gebouwen te liggen met levendige 
plinten en aantrekkelijke ingerichte openbare ruimte met verblijfplekken 
in het groen. 

2030 V&C 
GBO

cultuurhistorie De Hoofddijk als cultuurhistorische as blijft bestaan en is de verbinder 
van de Botanische Tuinen met Landgoed Oostbroek. De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie loopt door het gebied heen, nu het grootste 
rijksmonument van Nederland en op de UNESCO werelderfgoedlijst. 
Onderzocht wordt of een gedeelte van oorspronkelijke ligging van de 
Hoofddijk (ter hoogte van de Botanische Tuinen) kan worden 
teruggebracht.

2025 V&C 
GBO

versterken 
groen

Verharding kan op bepaalde locaties vervangen worden door meer 
groen. Dit wordt in een plan uitgewerkt. 
Directe link met sub-thema: Klimaatadaptatie.

2020 FSC 
O&B

Met de sloop van het Aardwetenschappen-gebouw ontstaat een grote 
groene openbare ruimte die kwalitatief hoogwaardig wordt ingericht, 
dit is in lijn met het Ambitiedocument Utrecht Science Park.

2022 V&C 
GBO
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ruimte voor duurzame ontwikkeling
Ambitie: de universiteit biedt ruimte op het utrecht science park voor duurzame 
ontwikkelingen zodat een groene leer- en werkomgeving ontstaat waarmee wordt 
bijgedragen aan het welzijn van mens en milieu en de energietransitie. 

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

waterberging Bij nieuwe projecten wordt regenwater zo veel mogelijk lokaal 
opgevangen in wadi’s, greppels of door middel van infiltratiesystemen.  

2017 V&C 
GBO

Onderzoeken of bestaande hemelwater-aansluitingen ontkoppeld 
kunnen worden van het hemelwaterriool en lokaal opgevangen kunnen 
worden in wadi’s, greppels of door middel van infiltratiesystemen in de 
bodem kan worden gebracht.

2020 V&C 
GBO

Onderzoeken of het wateroppervlak in het stedelijk deel van het USP 
vergroot kan worden. Nu vindt immers watercompensatie meestal aan 
de randen plaats.

2020 V&C 
GBO

hittestress Hittestress op gebiedsniveau beoordelen om een duidelijk overzicht te 
krijgen van het gehele gebied en de nadelige gevolgen van hittestress. 
Vervolgens wordt aan de hand van de uitkomsten een 
hittestressmaatregelenplan opgesteld.

2020 V&C 
GBO

Verharding kan op bepaalde locaties vervangen worden door meer 
groen. Dit wordt in een plan uitgewerkt.

2020 FSC 
O&B

Het bomenbestand op het USP is inzichtelijk en wordt jaarlijks 
bijgehouden in iAsset. (iAsset = een integraal asset management-
instrument voor de openbare ruimte)

2019 FSC 
O&B

Jaarlijks de ambitie omtrent het toenemen van het aantal bomen per 
jaar opnemen in een Groenplantplan. 

2020 V&C 
GBO 
- FSC 
O&B

biodiversiteit
Ambitie: de ontwikkeling van het utrecht science park draagt bij aan het vergroten van de 
biodiversiteit, onder andere door weilandbeheer. 

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

living labs Het gebied leent zich om te worden gebruikt als proeftuin voor innovatie 
en kan dan ook uitstekend worden ingezet als living lab. Locaties worden 
in kaart gebracht waar in het USP hiervoor ruimte beschikbaar is. 

2020 V&C 
GBO

hernieuwbare 
energiebronnen

Het is de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de 
vraag naar elektriciteit, warmte en koude – door de jaren heen – volledig 
gedekt wordt door hernieuwbare energiebronnen. Locaties voor 
hernieuwbare energiebronnen op het USP worden in kaart gebracht.

2020 V&C 
SAE_E
V&C 
GBO

circulair 
 paviljoen

Een perceel in de Botanische Tuinen wordt ter beschikking gesteld voor 
de ontwikkeling van een Circulair Paviljoen met als onderdeel daarvan 
de entree Botanische Tuinen.

2025 V&C 
GBO

floor space 
index

Bij een herontwikkeling is de bouwhoogte van het bestaande gebouw 
maatgevend. Bij nieuwbouw wordt, zo veel mogelijk, een Floor Space 
Index (FSI) tussen 4, 5 en 6 voorgeschreven. Hierdoor wordt bewust 
omgegaan met de het aantal m2 bebouwd/onbebouwd oppervlakte in 
het USP. 

2019 V&C 
SAE_A 
V&C 
GBO

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

deltaplan 
biodiversiteit

Conform het ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ wordt in samenwerking 
met de USP gebiedspartners een plan opgesteld om de biodiversiteit te 
verbeteren. Hierin staat vermeld wat de doelen zijn voor 2030.

2020 V&C 
GBO 

beplanting Voor nieuwe beplanting worden zo veel mogelijk inheemse soorten 
toegepast. Daarnaast worden diverse soorten toegepast om de 
biodiversiteit te vergroten.

2017 V&C 
GBO

natuurwaarde 
rapportage

Elke 3 jaar wordt door een ecoloog een Natuurwaarde rapportage 
opgesteld, die als kader geldt voor ontwikkelingen op het USP.

2012 V&C 
GBO

terreinbeheer Het vergroten van de biodiversiteit van het gebied is onderdeel van het 
(nog uit te werken) meerjarig terreinbeheer.

2020 FSC 
O&B

klimaatadaptatie
Ambitie: bij de inrichting van het gebied houden we rekening met de gevolgen van klimaat-
adaptatie. door het realiseren van voldoende waterberging en groene bestrating wordt 
geanticipeerd op extreme neerslag en wordt regenwater lokaal opgevangen en niet via het 
riool afgevoerd. een groene inrichting helpt bij het voorkomen van hittestress.

“ In een vitale omgeving gaan slim, gezond,  
groen en sportief hand in hand.”
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Materiaal en grondstoffen
Ambitie: bij een kringloopeconomie of circulaire economie worden geen eindige grondstof 
voorraden uitgeput en worden reststoffen volledig opnieuw ingezet in het systeem. 

beheer en onderhoud
Ambitie: Alle onderdelen (assets) van de buitenruimte in kaart te brengen, kwaliteitsbepalingen 
en inspectiemetingen doen en vervolgens een meerjaren onderhoudsplan opstellen draagt bij 
aan het verbeteren van een duurzaam beheer.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

duurzaam 
materiaal-
gebruik 

Beleid opstellen met daar de doelstelling voor het te behalen percentage 
hergebruikt materiaal in de openbare ruimte en het percentage 
materiaalgebruik dat circulair is.

2020 V&C 
GBO

Onderzoek voor toepassing cementloze beton in bestratingsmaterialen. 2020 FSC 
O&B

Nieuw toegepast bestratingsmateriaal bestaat voor minimaal 60% uit 
hergebruikt betongranulaat.

2019 V&C 
GBO

materialen-
paspoort 
 buiten terrein

In iAsset worden materialenpaspoorten opgesteld voor terreininrichting, 
waardoor de UU weet welke grondstoffen en materialen in het 
buitenterrein van het USP aanwezig zijn. (iAsset = een integraal asset 
managementinstrument voor de openbare ruimte)

2020 FSC 
O&B

hout Al het hout dat wordt verwerkt in het USP is gecertificeerd door een 
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door het Timber Procurement 
Assessment Committee (TPAC). 
Instrument: Methodiek van Timber Procurement Assessment Committee 
(TPAC)

2016 V&C 
GBO

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

ondergrondse 
infrastructuur

Alle ondergrondse infrastructuur (incl. energie) in kaart brengen (kabels, 
leidingen en riool) en een plan opstellen om alle buitengebruik zijnde 
infrastructuur te verwijderen.

2020 FSC 
O&B 
V&C 
SAE_E

meerjaren 
onderhoudsplan

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de campus worden 
(nog nader te bepalen) duurzaamheids-maatregelen opgenomen. 

2020 V&C 
GBO 
FSC 
O&B

“Duurzaamheid is geen liefdadigheid, de Universiteit        
 Utrecht wil een inspirerend voorbeeld zijn.”
  Fiona van ’t Hullenaar – Directeur Vastgoed & Campus
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2 Toekomstbestendige 
gebouwen

Dit thema betreft nieuwbouw, renovatie, sloop, verbouwingen, onderhoud en 

interieur van gebouwen. Aan de hand van de opgestelde ambities in het 

document Toekomstbestendige Gebouwen wordt gestreefd om functionele, 

gezonde, energieopwekkende en circulaire gebouwen te realiseren. Elk 

bouwproject, van nieuwbouw tot onderhoud, is een kans om te verduurzamen.

Relaties met andere thema’s:
• Gebied
• Energie & Emissies
• Inkoop & Aanbesteding
• Catering
• Mobiliteit
• Afval
• Water
• Diversiteit & Inclusie
• Bewustwording

nieuwbouw en renovatie 
Ambitie: de universiteit bouwt en renoveert met de ambitie om functionele, gezonde,   energie-
opwekkende, circulaire gebouwen te realiseren.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

functionele 
gebouwen 
Toekomstbestendige 
gebouwen KPI Matrix

Het realiseren van functionele gebouwen door de thema’s, 
uitgangspunten en KPI’s in het opgestelde ‘KPI Matrix Functionele 
gebouwen’ als leidend principe te gebruiken bij de ontwikkeling, ontwerp 
en realisatie van nieuwbouw-, renovatieprojecten.
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 deze 
ambitie.
Instrument: KPI Matrix Functionele gebouwen
Directe link met Thema: Inkoop & Aanbesteding

2019 V&C 
SAE
V&C HV

gezonde 
 gebouwen
Toekomstbestendige 
gebouwen KPI Matrix

Het realiseren van gezonde gebouwen door de thema’s, uitgangspunten 
en KPI’s in het opgestelde ‘KPI Matrix Gezonde gebouwen’ als leidend 
principe te gebruiken bij de ontwikkeling, ontwerp en realisatie van 
nieuwbouw-, renovatieprojecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
WELL Building Standard.
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 deze 
ambitie.
Instrument: KPI Matrix Gezonde gebouwen en WELL Building Standard
Directe link met Thema: Inkoop & Aanbesteding

2019 V&C 
SAE
V&C HV

energie-
opwekkende 
gebouwen
Toekomstbestendige 
gebouwen KPI Matrix

Het realiseren van energie-opwekkende gebouwen door de thema’s, 
uitgangspunten en KPI’s in het opgestelde ‘KPI Matrix Energie-
opwekkende gebouwen’ als leidend principe te gebruiken bij de 
ontwikkeling, ontwerp en realisatie van nieuwbouw-, renovatieprojecten.
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 deze 
ambitie.
Instrument: KPI Matrix Energie-opwekkende gebouwen
Directe link met Thema: Inkoop & Aanbesteding

2019 V&C 
SAE
V&C HV

circulaire 
gebouwen
Toekomstbestendige 
gebouwen KPI Matrix

Het realiseren van circulaire gebouwen door de thema’s, uitgangspunten 
en KPI’s in het opgestelde ‘KPI Matrix Circulaire gebouwen’ als leidend 
principe te gebruiken bij de ontwikkeling, ontwerp en realisatie van 
nieuwbouw-, renovatieprojecten.
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 deze 
ambitie.
Instrument: KPI Matrix Energie-opwekkende gebouwen
Directe link met Thema: Inkoop & Aanbesteding

2019 V&C 
SAE
V&C HV
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Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

toekomst-
bestendige 
gebouwen kpi 
matrixen 
evalueren

De ambities die omschreven staan in het Ambitiedocument: 
Toekomstbestendige Gebouwen UU met de daarbij behorende KPI 
Matrixen 
1.) Functioneel 
2.) Gezond
3.) Energie-opwekkend 
4.) Circulair 
worden jaarlijks geëvalueerd en waar mogelijk aangescherpt aan de 
hand van een marktconsultatie. 

2020 V&C 
SAE

Certificering: 
breeAm-nl 
nieuwbouw & 
renovaties

De UU stelt verplicht dat voor alle nieuwbouw- en renovatieprojecten 
minimaal BREEAM-NL ‘Excellent’ score behaald moet worden met 
maximale behalen van de credits op ‘Gezondheid’, ‘Energie’ en 
‘Materialen’.
Instrument: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Sinds 
2012

V&C 
SAE_A

klimaatadaptatie 
Gebouwniveau

Onderzoeken welke maatregelen (zoals groene daken, dakoverstekken, 
etc.) getroffen kunnen worden om de gebouwen meer klimaatadaptief 
te maken.
Directe link met Thema: Gebied

2019 V&C 
SAE_A

hittestress 
Gebouwniveau

Onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om 
hittestress op gebouwniveau tegen te gaan. Mogelijke oplossingen 
worden meegenomen in het programma van eisen.
Directe link met Thema: Gebied

2020 V&C 
SAE_A

briefbuilder Duurzaamheidsambities worden, voor zo ver dat mogelijk is, 
meegenomen in de standaarden in Briefbuilder.
Instrument: Briefbuilder

2019 V&C 
SAE_A

verbouwingen, onderhoud en beheer
Ambitie: de universiteit werkt aan het continue verbeteren van de duurzaamheidsprestatie van 
de bestaande gebouwen op het gebouw, het beheer en het gebruik.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

breeAm campus 
Aanpak - usp

Per gebouw op het USP wordt een BREEAM Factsheet opgesteld waarin 
de huidige situatie op de BREEAM-NL In-Use methodiek staat 
weergegeven. Vervolgens wordt per gebouw een ambitie vastgesteld, 
deze BREEAM credits worden opgenomen in de objectvisies, het MJOP, 
en andere bestaande uitvoeringsprocessen.
Instrument: BREEAM-NL In-Use

2019-
2030

V&C 
SAE

monumenten 
verduurzamen

Per gebouw in de Binnenstad wordt een duurzaamheidsambitie 
opgesteld waarbij de methodiek van adviesbureau De Groene Grachten 
als leidend wordt aangehouden. Vervolgens wordt deze ambitie 
opgenomen in de objectvisie, het MJOP, en andere bestaande 
uitvoeringsprocessen.
Instrument: o.a. De Groene Grachten - Methodiek en/of energie scans

2019-
2030

FSC 
O&B 
V&C 
SAE

toekomstbesten-
dige gebouwen
KPI Matrixen: 
- Functioneel 
– Gezond 
- Energie-opwekkend 
- Circulair

Het realiseren van toekomstbestendige gebouwen door de thema’s, 
uitgangspunten en KPI’s in het opgestelde ‘KPI Matrixen 
Toekomstbestendige Gebouwen’ als leidend principe te gebruiken bij de 
ontwikkeling, ontwerp en realisatie van verbouwings- en 
onderhoudsprojecten.
Instrument: KPI Matrixen Toekomstbestendige Gebouwen

2020 FSC 
O&B

isso 100-107 Gebruik ISSO 100-107 als standaard, voor het duurzaam en doelmatig 
beheer van de gebouwgebonden installaties die toeziet op functioneel, 
doelmatig en levensduur verhogende gebruik.
Instrument: ISSO 100-107

2020 FSC 
O&B

meerjaren- 
onderhoudsplan

Integreren van Energiebesparings-maatregelen en BREEAM credits in het 
MJOP, zodat natuurlijke vervangingsinvesteringen voor onderhouds-
werkzaamheden worden benut om te verduurzamen.
Instrument: BREEAM-NL In-Use

2019-
2022

FSC 
O&B

objectvisie  
met duurzaam-
heidsadvies

In de (nog op te stellen) objectvisies wordt een het duurzaamheidsadvies 
opgenomen afgeleid van de ambities, thema’s, uitgangspunten en kpi’s 
van ‘KPI Matrixen Toekomstbestendige Gebouwen’ en/of BREEAM-NL 
In-Use credits. Voor alle verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden 
wordt het duurzaamheidsadvies in de objectvisie zo goed als mogelijk 
meegenomen in het desbetreffende project.
Instrument: KPI Matrixen Toekomstbestendige Gebouwen en BREEAM-NL 
In-Use

2020 FSC 
O&B 
V&C 
SAE_S

“Elk UU bouwproject, van nieuwbouw tot
onderhoud, is een kans om te verduurzamen.”

“De wijsheid komt niet van boven, 
 het gaat erom dat je in kansen denkt.”
  Niekol Dols - Adjunct Directeur Vastgoed & Campus
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sloop en ontmanteling
Ambitie: de universiteit wil te slopen gebouwen zodanig demonteren dat zo veel mogelijk 
materialen hoogwaardig worden hergebruikt en de waarde hiervan behouden blijft.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

materialen-
paspoort

Verplichtstellen materialenpaspoort volgens UU template voor alle 
uitgebruik te nemen gebouwen.

2019 V&C 
SAE_A

haalbaarheids-
studie voor 
herontwikkeling

Verplichtstellen haalbaarheidsstudie van het uitgebruik te nemen 
gebouw voor herontwikkeling en hergebruik van grondstoffen volgens 
6-S model.
Instrument: Steward Brand’s 6-S model

2019 V&C  
HV

financiële 
restwaarde 
gebouwen

Herijking financiële restwaarde vs. werkelijke grondstofwaarde bij einde 
levensduur gebouw.

2021 V&C 
F&C 
SAE

circulair slopen 
KPI Matrix Circulaire 
gebouwen

Integreren van de thema’s, uitgangspunten en KPI’s van ‘KPI Matrix 
Circulaire gebouwen’ in visie, plan van aanpak en programma van eisen 
van sloop- en ontmantelingsprojecten, met de focus op hoogwaardig 
hergebruik van bouwmaterialen en producten. 
Instrument: KPI Matrix Circulaire gebouwen

2019 V&C  
HV  
SAE

interieur
Ambitie: de universiteit ontwerpt, bouwt en realiseert gezonde en circulaire interieurs.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

kennispartner 
inside/inside

 De Universiteit Utrecht heeft zich als kennispartner verbonden aan het 
initiatief INSIDE/INSIDE. Zij ontwikkelen een onafhankelijke tool om 
duurzame interieurs te ontwerpen. De tool maakt inzichtelijk wat de 
juiste materialen/producten zijn om te gebruiken in UU interieur, aan de 
hand van een Levenscyclusanalyse (LCA) uitgedrukt in een ecologisch 
voetafdruk (€). Deze kennispartnership biedt de mogelijkheid om alle 
duurzaam heidsvragen op het gebied van interieur te stellen. En 
tegelijkertijd steunen wij op deze manier dit initiatief en roepen wij 
leveranciers op om hun producten ook in de tool te laten opnemen.

2019 V&C 
SAE_A

duurzame 
leveranciers

De Universiteit Utrecht werkt in interieurprojecten uitsluitend met 
duurzame leveranciers. Daarbij gaat de voorkeur uit naar leveranciers 
die in samenwerking onze (gezamenlijke) duurzaamheidsambities willen 
realiseren.

2019 V&C 
SAE_A
FSC 
O&B

duurzame 
materialen

Toepassen van zoveel mogelijk bio-based en non-virgin materialen. 
Materialisering van alle toe te passen materialen wordt getoetst op 
(hoogwaardig) herbruikbaarheid, benodigde energie voor winning, 
productie en transport (CO2 uitstoot), gezondheid (VOS-emissies) en 
toxiciteit. 

2019 V&C 
SAE_A

losmaak-
baarheid

Producten, zoals vast en los meubilair, vloerafwerking, wand- en 
plafondafwerking, worden zo veel mogelijk losmaakbaar ontworpen en 
aangebracht in het gebouw om een tweede levenscyclus te stimuleren.

2019 V&C 
SAE_A

hergebruik los 
meubilair

Meubilair wordt UU-breed zoveel mogelijk hergebruikt. Er is een UU 
opslagplaats waar bestaand los meubilair opgeslagen wordt. Bij 
interieurprojecten wordt eerst hier gekeken naar geschikt en passend 
meubilair om her te gebruiken. 

2019 V&C 
SAE_A
FSC 
O&B

multifunctionele 
inrichting

Ruimten worden zoveel mogelijk multifunctioneel ingericht zodat ze voor 
verschillende gebruikersbehoefte te gebruiken zijn.

2019 V&C 
SAE_A
FSC 
O&B

standaardiseren 
onderwijs-
meubilair

Onderwijsmeubilair wordt gestandaardiseerd zodat het op alle locaties 
inzetbaar is.

2019 V&C 
SAE_A
FSC 
O&B

bewegwijzerings-
methodiek

Gebouwgebonden bewegwijzering hanteren. Er wordt zoveel mogelijk 
naar ruimtenummers verwezen, zodat bij verhuizingen het vervangen 
van de borden tot een minimum wordt beperkt. Dit scheelt veel 
materiaal en tijd.

2019 V&C_A
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Dit thema heeft betrekking op het energiegebruik van de universiteit. De inzet 

is het verlagen van de vraag, energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en het 

duurzaam op te wekken. Zo reduceren we de emissie van broeikasgassen. 

3 Energie & emissies
Relaties met andere thema’s:
• Gebied
• Toekomstbestendige gebouwen
• Inkoop & Aanbesteding
• Catering
• Mobiliteit
• Afval
• Water
• Diversiteit & Inclusie
• Bewustwording

energiebesparing
Ambitie: we werken aan het verlagen van ons energieverbruik en dragen daarmee bij aan het 
verminderen van onze co2-uitstoot. hierbij kijken we zowel naar het verbruik van de uu als naar 
dat van onze toeleveranciers. de universiteit utrecht realiseert een energiereductie van 32% in 
2030, ten opzichte van 2017.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

huisvestings- 
projecten

17% besparing als gevolg van huisvestingsprojecten, t.o.v. 2017.* 2030 V&C HV

mjop 9% besparing als gevolg van meerjarenonderhoudsplan, t.o.v. 2017.* 2030 FSC 
O&B 

dagelijks 
 onderhoud  
en beheer

6% besparing als gevolg van facilitair en technisch dagelijks onderhoud 
en beheer t.o.v. 2017.*

2030 FSC 
O&B

energie-
zorgsysteem

Energiezorgsysteem vormgegeven en geïmplementeerd voor de paden 
V, VI, VII uit de Integrale Energiestrategie 2030.

2020 V&C 
SAE_E

monitoring Hanteerbare, kortetermijndoelstellingen per pad (uit de Integrale 
Energiestrategie 2030) worden per gebruiker uitgewerkt en gemonitord.

2021 V&C 
SAE_E

energie-
presentatie  
van het gebouw

Er wordt een route voor aanpassingen op basis van uitsluitend 
‘Energiepresentatie van het gebouw’ opgesteld, zodat deze leidend 
kunnen zijn om het gebouw te verduurzamen.

2020 V&C 
SEA_E

*  Deze KPI’s worden opnieuw bepaald op basis van het nieuw ontwikkelde Strategisch Huisvestingsplan, september 2019.

“De inzet is: het verlagen van de energievraag, 
energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, 
en energie hernieuwbaar op te wekken.”
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co2-neutraal 
Ambitie: de universiteit is co2 neutraal in 2030. 

overige emissies 
Ambitie: in 2030 is de uitstoot van nox vanuit de warmtekrachtcentrale en ‘zeer zorgwekkende 
stoffen’ (ZZS)/CMR van de laboratoria en klinieken bewezen teruggebracht tot nihil.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

energie, 
 mobiliteit, 
catering, afval

V&C en FSC reduceren de CO2 uitstoot middels de doelstellingen op 
energie, mobiliteit, catering, en afval zoals beschreven in de 
desbetreffende thema’s in dit SDP om de doelstelling CO2 neutrale 
bedrijfsvoering in 2030 te behalen.

2030 FSC 
V&C

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

nox en cxhy Realiseren van aanpassingen in Warmtekrachtcentrale en ketelhuizen 
om verontreiniging te reduceren.

2021 V&C 
SAE_E

emissies zeer 
zorgwekkende 
stoffen (ZZS)

Inventarisatie van emissies ‘zeer zorgwekkende stoffen’ laboratoria en 
klinieken. 

2020 V&C 
V&M

Emissie van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ is bewezen teruggebracht tot 
nihil.

2025 V&C 
V&M

blootstelling 
zeer zorg-
wekkende 
stoffen (ZZS)

Inventarisatie van de blootstelling van 10 prioritaire CMR/ZZS stoffen en 
onderzoek naar vervangingsmogelijkheden.

2020 V&C 
V&M

Voor minimaal 10% van de in 2025 gebruikte ZZS/CMR-stoffen wordt een 
minder schadelijk product gebruikt.

2025 V&C 
V&M

Voor minimaal 50% van de in 2030 gebruikte ZZS/CMRstoffen wordt een 
minder schadelijk product gebruikt.

2030 V&C 
V&M

energieopwekking 
Ambitie: in 2020 is 50% van de energie duurzaam opgewekt. in 2030 is 100% van de benodigde 
energie hernieuwbaar en maximaal op eigen terrein opgewekt.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

wko aansluiting Nieuwbouw en renovatieprojecten worden voorzien van warmte koude 
opslag, lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling, en 
maximale energieopwekking op het gebouw zelf.

2018 V&C

hernieuwbare 
energie - 
gebouw

Maximale toepassing van hernieuwbare energieopwekking op en in het 
gebouw. Hierin wordt onder andere onderzoek gedan naar (innovatieve) 
PV-panelen, windturbines, en andere nieuwe ontwikkelingen. 

2023 V&C 
SAE_E

hernieuwbare 
energie –  
campus

Maximale toepassing van hernieuwbare energieopwekking op eigen 
campus. Hierin wordt onder andere onderzoek gedaan naar 
veldopstellingen van PV-panelen, windturbines, en andere nieuwe 
ontwikkelingen.

2021 V&C 
SAE_E

udg –  
geothermie 
utrecht

Deelname aan en ondersteuning van initiatief Geothermie Oost Utrecht 
Duurzaam (GOUD) als een van de mogelijkheden voor verduurzaming 
van eigen energieopwekking.

2025 V&C 
SAE_E
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4 Inkoop & aanbesteden
Relaties met andere thema’s:
• Gebied
• Toekomstbestendige gebouwen
• Energie & Emissies
• Catering
• Mobiliteit
• Afval
• Water
• Diversiteit & Inclusie
• Bewustwording

Dit thema heeft betrekking op zowel inkoop en aanbesteding van leveringen 

en diensten, als de aanbesteding van werken. Sleutelwoorden bij inkoop en 

aanbesteding zijn sociaal, circulair en klimaatneutraal. 

inkoop en aanbesteding van leveringen  
en diensten 
Ambitie: de universiteit streeft naar duurzame inkoop van leveringen en diensten door 
verantwoord ketenbeheer en circulariteit centraal te stellen. hierdoor streeft de universiteit 
naar een reductie van grondstoffen- en waterverbruik, CO2 uitstoot, afvalproductie en naar 
betere omstandigheden voor mens en milieu in de schakels van de keten. het niet (nieuw) 
inkopen is onderdeel van de keuzemogelijkheden.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

visietrajecten 
met duurzaam-
heidsdoel-
stellingen

Alle visietrajecten in aanloop naar de Europese aanbestedingen in 
opdracht van FSC hebben circulair en/of klimaatneutraal als 
uitgangspunt. Hierbij streeft de universiteit naar een reductie van 
grondstoffen- en waterverbruik, CO2 uitstoot, afvalproductie en naar 
betere omstandigheden voor mens en milieu in de schakels van de 
keten. De bijbehorende visie wordt opgesteld in samenwerking met een 
(interne of externe) duurzaamheidsadviseur.

2019 FSC 
IAC

inkoop van 
leveringen

99% van de leveringen (producten) die FSC en V&C van buiten de 
organisatie betrekt, is circulair en/of klimaatneutraal ingekocht, 
uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van de dienstverlening 
gegarandeerd blijft.

2024 FSC 
IAC

100% van de leveringen (producten) die FSC en V&C van buiten de 
organisatie betrekt, is circulair en/of klimaatneutraal ingekocht, 
uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van de dienstverlening 
gegarandeerd blijft.

2030 FSC 
IAC

Aanbestedingen 
van leveringen 
en diensten

De aanbestedingen in opdracht van het FSC hebben circulair en/of 
klimaatneutraal als uitgangspunt.

2024 FSC 
IAC

Aantoonbaarheid 
van circulair  
en/of klimaat-
neutraal  
inkopen en/of 
 aanbesteden

Aantoonbaar maken van de mate van circulair en/of klimaatneutraal 
inkopen en aanbesteden van leveringen en diensten. Hierbij wordt de 
markt gevraagd naar oplossingen.

2024 FSC 
IAC
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Aanbesteding van werken
Ambitie: de universiteit streeft naar het realiseren en het beheren van toekomstbestendige 
 gebouwen waarin de ambities voor functioneel, gezonde, circulaire en energieopwekkende 
 gebouwen centraal staan. 

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

total cost of 
ownership 
methodiek 

Afwegingskader voor contractvormen opstellen die duurzame realisatie 
en onderhoud gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw 
mogelijk maken. De zogenoemde Total Cost of Ownership (TCO) 
methodiek hanteren in de contractvorming van werken.
Instrument: Total Cost of Ownership methodiek

2019 V&C HV

functionele 
gebouwen 
Aanbesteding

Bij alle aanbestedingen van werken, gerelateerd aan vastgoed, wordt de 
‘KPI Matrix Functionele Gebouwen’ toegepast. Dit is onderdeel van het 
Ambitiedocument: Toekomstbestendige Gebouwen UU. Kijk hiervoor 
ook naar het thema: Toekomstbestendige Gebouwen in dit SDP.
Instrument: KPI Matrix Functionele gebouwen

2019 V&C HV 
FSC 
O&B

gezonde 
 gebouwen 
Aanbesteding

Bij alle aanbestedingen van werken, gerelateerd aan vastgoed, wordt de 
‘KPI Matrix Gezonde gebouwen’ toegepast. Dit is onderdeel van het 
Ambitiedocument: Toekomstbestendige Gebouwen UU. Kijk hiervoor 
ook naar het thema: Toekomstbestendige Gebouwen in dit SDP.
Instrument: KPI Matrix Gezonde gebouwen

2019 V&C HV 
FSC 
O&B

circulaire 
gebouwen 
Aanbesteding

Bij alle aanbestedingen, gerelateerd aan vastgoed, wordt de ‘KPI Matrix 
Circulaire gebouwen’ toegepast. Dit is onderdeel van het 
Ambitiedocument: Toekomstbestendige Gebouwen UU. Kijk hiervoor 
ook naar het thema: Toekomstbestendige Gebouwen in dit SDP.
Instrument: KPI Matrix Circulaire gebouwen

2019 V&C HV 
FSC 
O&B

energie- 
opwekkende 
gebouwen
Aanbesteding

Bij alle aanbestedingen, gerelateerd aan vastgoed, wordt de ‘KPI Matrix 
Energie-opwekkende gebouwen’ toegepast. Dit is onderdeel van het 
Ambitiedocument: Toekomstbestendige Gebouwen UU. Kijk hiervoor 
ook naar het thema: Toekomstbestendige Gebouwen in dit SDP.
Instrument: KPI Matrix Energie-opwekkende gebouwen

2019 V&C HV 
FSC 
O&B

“ Sleutelwoorden bij inkoop en aanbesteding  
zijn sociaal, circulair en klimaatneutraal.” 
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5 Catering
Relaties met andere thema’s:
• Gebied
• Toekomstbestendige gebouwen
• Energie & Emissies
• Inkoop & Aanbesteding
• Mobiliteit
• Afval
• Water
• Diversiteit & Inclusie
• Bewustwording

Dit thema heeft betrekking op het catering- en banquetingaanbod bij 

bijeenkomsten. Er wordt ingezet op een duurzame samenstelling van het 

aanbod. Ook gaat aandacht uit naar beperktere en duurzamere 

verpakkingsmaterialen. 

cateringaanbod 
Ambitie: de uu werkt aan een duurzaam catering aanbod omdat het bijdraagt aan het duurzamer 
beheren en efficiënter gebruiken van natuurlijke hulpbronnen.

banqueting
Ambitie: het banqueting aanbod van de universiteit utrecht is zo duurzaam mogelijk.

voedselverspilling
Ambitie: de universiteit utrecht minimaliseert de hoeveelheid voedselverspilling.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

cateraar De Universiteit Utrecht selecteert een cateraar met een zo duurzaam 
mogelijk aanbod. Met ‘duurzaam’ wordt bedoeld: minimalisering van 
broeikasgassen, transport-bewegingen, waterverbruik en ontbossing, 
maximalisering van biodiversiteit. 

2020 FSC 
CLM

continue 
 verbeteren

De universiteit daagt de cateraar uit om dit aanbod blijvend te 
verduurzamen.

2020 FSC 
CLM

vleesloos Het voedingsaanbod in de kantines wordt zoveel mogelijk duurzaam 
samengesteld en vegetarische opties zijn altijd volop aanwezig.

2020 FSC 
CLM

Het percentage vlees ten opzichte van de totale inkoop wordt verlaagd. 2030 FSC 
CLM

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

vleesloos Het banqueting aanbod van de universiteit is volledig vleesloos in 2021. 2021 FSC 
CLM

continue 
 verbeteren

De universiteit daagt de cateraar uit om het banqueting aanbod blijvend 
te verduurzamen.

2020 FSC 
CLM

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

minder voedsel-
verspilling

50% minder voedselverspilling in 2024 op het gebied van banqueting  
ten opzichte van 2015.

2024 FSC 
CLM

Supply chain De UU onderzoekt de mogelijkheden van het terugdringen van 
voedselverspilling in de integrale keten. 

2022 FSC 
CLM
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voedselverpakkingen 
Ambitie: de universiteit utrecht minimaliseert de hoeveelheid (plastic) verpakkingen

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

minder plastic Vanaf september 2022 worden in de catering van de UU 100% van  
de verpakkingen van één type materiaal per verpakking gebruikt, die 
100% gerecycled kunnen worden of herbruikbaar zijn.

2022 CLM

De universiteit onderzoekt hoe het gebruik van plastic verpakkingen zo 
ver mogelijk terug gebracht kunnen worden in de catering.

2022 CLM

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”
   Eddie Verzendaal – Directeur Facilitair Service Centrum
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6 Mobiliteit
Relaties met andere thema’s:
• Gebied
• Toekomstbestendige gebouwen
• Energie & Emissies
• Inkoop & Aanbesteding
• Catering
• Afval
• Water
• Diversiteit & Inclusie
• Bewustwording

Dit thema heeft betrekking op het woon-werkverkeer en werknemers en de 

logistiek van de universiteit. Er wordt gestreefd naar de stimulering van 

duurzamere vervoersmethoden voor woon-werkverkeer en de aankoop van  

een duurzamer wagenpark voor de universiteit.

woon-werkverkeer 
Ambitie: De universiteit houdt het Utrecht Science Park bereikbaar door voetgangers, fietsers,  
en het openbaar vervoer op de eerste plaats te zetten. we streven naar minder auto’s op het 
utrecht science park.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

beleid op 
 mobiliteit  
op usp

Samen met de gebiedspartners USP, gemeente en provincie is een 
netwerkstudie opgesteld, om gezamenlijk beleid te formuleren omtrent 
bereikbaarheid Utrecht Science Park. Hiervan wordt een ruimtelijke 
vertaling gemaakt

2020 V&C 
GBO

stimuleren 
fietsgebruik

Voldoende en kwalitatief goede fietsparkeerplekken op het Utrecht 
Science park.

2025 V&C 
GBO

Onderzoeken of de huidige fietsenstallingen voldoende kwaliteit en 
capaciteit hebben (conform nieuwe fietsparkeernorm). Het PvE 
fietsparkeren wordt aangepast met hogere kwalitatieve eisen.

2020 V&C 
GBO

Fietsparkeernorm van 0,8 parkeerplek per FTE. 2019 V&C

In nieuwe fietsenstalling is 10% van de fiets-parkeerplekken geschikt 
voor elektrisch opladen.

 V&C

Deelname in grootschalige proef met gebruik van deelfietsen op het 
Utrecht Science Park en treinstations in Utrecht. 

2019-
2020

HR

“Zonder een stap te zetten,  komen we niet vooruit!”
   Ceel Roozeboom – Plaatsvervangend Directeur Facilitair Service Centrum
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logistiek 
Ambitie: we streven ernaar het wagenpark in beheer van het fsc emissievrij te maken,  
het aantal vervoersbewegingen te verkleinen, transport te bundelen en in een passend 
emissievrij transportmiddel te transporteren. zo leveren we een bijdrage aan de verbetering  
van de luchtkwaliteit op de Uithof en reduceren we het gebruik van fossiele brandstoffen.  
de logistiek van de universiteit is in 2030 co2 neutraal georganiseerd. 

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

minder vervoers-
bewegingen

De universiteit onderzoekt mogelijkheden, samen met partijen in de 
regio om een centrale logistieke hub aan de oostkant van Utrecht te 
realiseren in 2020. 

2020 FSC 
logistiek

wagenpark uu Het wagenpark van het facilitair service centrum is emissievrij in 2020, 
met uitzondering van de vrachtwagen. 

2020 FSC 
logistiek

De logistiek van de universiteit is in 2030 CO2-neutraal georganiseerd. 2030 FSC 
logistiek

Het FSC onderzoekt of het wagenparkbeheer van de universiteit onder 
het beheer van FSC kan komen en zegt toe dit wagenpark UU-breed te 
verduurzamen.

2020 FSC 
logistiek

“ De universiteit houdt het Utrecht Science Park 
bereikbaar door voetgangers, fietsers, en het 
openbaar vervoer op de eerste plaats te zetten.” 
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7 Afval
Relaties met andere thema’s:
• Gebied
• Toekomstbestendige gebouwen
• Energie & Emissies
• Inkoop & Aanbesteding
• Catering
• Mobiliteit
• Water
• Diversiteit & Inclusie
• Bewustwording

Dit thema heeft betrekking op de vermindering van afval en het optimaliseren 

van afvalverwerking. We zien onze afvalstromen niet als onbruikbaar afval 

maar als grondstof met potentie.

Afvalvrij 
Ambitie: de universiteit utrecht zet in op afvalvermindering en het optimaliseren van 
 afvalverwerking.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

minimaliseren 
afval

Al het afval op de Universiteit Utrecht wordt gescheiden ingezameld, 
zoals is voorgeschreven in de milieuvergunning en het Activiteitenbesluit 
milieubeheer.

2022 FSC 
V&C

De universiteit onderzoekt hoe afval zo veel mogelijk kan worden 
voorkomen of beperkt. 

2020 FSC 
CLM

De universiteit reduceert de hoeveelheid restafval in 2025 tot  
(maximaal) 375.000 kilogram.

2025 FSC 
CLM

De universiteit reduceert de hoeveelheid restafval in 2030 tot 0 kilogram. 2030 FSC 
CLM

transparantie Elk half jaar wordt er gerapporteerd over de hoeveelheid reststoffen  
die ingezameld worden in opdracht van de Universiteit Utrecht, en  
welke reststoffenstromen waar en hoe verwerkt worden. Op welke  
wijze wordt nader onderzocht.

2019 FSC 
CLM

ketenbenadering Reststoffenstromen van de UU in het facilitaire domein worden  
met zoveel mogelijk waarde ingezet in een nieuwe cyclus.

2020 FSC 
CLM

Gezamenlijk met onze opdrachtnemers in het facilitaire domein worden 
stappen gezet in de richting van een circulaire economie, dat wil zeggen 
ketensamenwerking tussen opdrachtnemers van de UU.

2020 FSC 
CLM

“ We zien onze afvalstromen niet als onbruikbaar 
afval maar als grondstof met potentie.” 
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8 Water
Relaties met andere thema’s:
• Gebied
• Toekomstbestendige gebouwen
• Energie & Emissies
• Inkoop & Aanbesteding
• Catering
• Mobiliteit
• Afval
• Diversiteit & Inclusie
• Bewustwording

Dit thema heeft betrekking op het direct en indirect watergebruik van de 

universiteit. Door bewustwording, zuinige installaties en tijdig onderhoud 

wordt ernaar gestreefd waterverbruik en waterverspilling te beperken. 

water besparen 
Ambitie: de universiteit utrecht zet zich in om door een combinatie van technologische  innovatie 
en bewustwording bij studenten en medewerkers het directe en indirecte watergebruik te reduceren. 
water dient niet behandeld te worden als een afvalproduct, maar als een schaarse hulpbron.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

waterbeleid Verder uitwerken van een beleid ten aanzien van waterbesparing met 
betrekking tot het meerjarig onderhoud, dagelijks onderhoud en 
correctief onderhoud.

2019 FSC 
O&B

bewustwording In samenwerking met Green Office streeft de universiteit ernaar 
medewerkers en studenten bewust te maken van de waarde van water, 
om hen te stimuleren hier op een meer duurzame wijze mee om te 
gaan. Dit betreft het directe gebruik van water, maar ook het indirecte 
watergebruik zoals bij de productie van vlees en goederen.

2019 FSC 
O&B

sanitair De Universiteit heeft een standaard sanitair ruimte (versie 2.2 d.d. 
28-01-2019) opgesteld, waarin wordt verwezen naar betreffende 
BREEAM-NL Water credits. Hierin worden eisen gesteld aan de 
infraroodkranen en alle toiletten door hoge efficiëntie toiletten.
Instrument: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

2019 FSC 
O&B

lekkages Door tijdige en effectieve controle en onderhoud streeft de Universiteit 
Utrecht ernaar waterverspilling door lekkages zoveel mogelijk te beperken.

2019 FSC 
O&B

Apparatuur Bij het vervangen van waterverbruikende apparatuur als vaatwassers  
en industriële wasmachines worden producten aangeschaft met een  
zo laag mogelijk watergebruik.
Instrument: Energielabel voor apparatuur. Ontwikkeld op initiatief van de EU. 

2019 FSC 
O&B

gebruik van ongezuiverd water
Ambitie: de universiteit utrecht gaat onderzoek doen naar de opvang en gebruik van afvalwater 
voor praktische doeleinden. zo kan energie gebruikt voor zuivering bespaard worden. zie 
hierover ook de thema’s Gebiedsontwikkeling en Toekomstbestendige gebouwen. 

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

sprinkler-
installaties 

Aanpassingen maken aan enkele sprinklerinstallaties die aangesloten 
zijn op het drinkwaternet, door het aanleggen van  waterbassins bij 5 
gebouwen op het USP, zodat het drinkwater dat nodig is bij de 
periodieke testen kan worden opgevangen en vervolgens bij de volgende 
testen keer op keer kan worden herbruikt en hierdoor het gebruik van 
nieuw drinkwater overbodig is geworden. Hiermee wordt jaarlijks ruim 6 
miljoen liter drinkwater bespaard.

2020 V&C  
HV

grijswater en 
'green walls' 

Onderzoek naar het gebruik van grijswatersystemen en toepassen van 
‘green walls’ in samenwerking met UU studenten in het Living Lab 
project van de Green Office.

2020 V&C  
HV
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9 Diversiteit & inclusie
Relaties met andere thema’s:
• Gebied
• Toekomstbestendige gebouwen
• Energie & Emissies
• Inkoop & Aanbesteding
• Catering
• Mobiliteit
• Afval
• Water
• Bewustwording

Dit thema heeft betrekking op het bieden van gelijke kansen voor iedereen. Dit 

thema heeft name betrekking op het bevorderen van de arbeidsparticipatie bij 

V&C en FSC en de toegankelijkheid van de gebouwen van de universiteit.

gelijke kansen
Ambitie: de universiteit stuurt aan op gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen, 
ongeacht afkomst, gender, beperking of geloofsovertuiging. wij streven naar een evenwichtig 
personeelsbestand en toegankelijkheid voor iedereen. daarbij hoort ook het bevorderen van 
arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel binnen de eigen 
organisatie als bij onze toeleveranciers.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

participatiewet Social Return / invulling Participatiewet wordt, waar relevant, 
meegenomen bij 100% van de vanaf zomer 2019 op te starten visie 
trajecten in aanloop naar Europese aanbestedingen van diensten en 
werken in opdracht van FSC en V&C.

2019 FSC 
IAC  

proeftuinen 
banenafspraak

Samen met bestaande leveranciers worden zes banen gecreëerd voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierin hebben zowel 
leveranciers als FSC een gelijkwaardige rol. Deze acties komen voort uit 
het initiatief ‘Proeftuinen Banenafspraak’ vanuit het Ministerie van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

2019 FSC 
Staf

FSC zal tussen 2020 en 2024, waar nodig en mogelijk, medewerkers 
inzetten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat bekijken we 
niet vanuit het ‘FSC-quotum’ maar vanuit de mogelijkheden. 

2024 FSC 
Staf

samenwerking 
pouwercollege 
overvecht

FSC biedt een veilige en duurzame opleidingsplek voor leerlingen van 
het Pouwercollege Overvecht. De leerlingen worden als stagiair(e) 
ingezet bij zowel de schoonmaakorganisatie als bij de operationele 
FSC-afdelingen Front office en Onderhoud en Beheer. De leerlingen zijn 
opgenomen in het doelgroepenregister.

2019 FSC 
Staf

taskforce 
diversiteit 

Aansluiting zoeken bij de reeds bestaande Taskforce Diversiteit. 2019 FSC 
Staf
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Fysieke toegankelijkheid 
Ambitie: de universiteit utrecht wil dat alle gebruikers, ongeacht of zij een beperking hebben of 
niet, de gebouwen, terreinen en de voorzieningen die daarin of daarop gerealiseerd zijn zoveel 
als mogelijk zelfstandig kunnen gebruiken. de gebouwen en terreinen van de universiteit moeten 
over voorzieningen beschikken zodat gebruikers met een beperking, hetzelfde als ieder ander, 
onbelemmerd kunnen deelnemen aan het onderwijs, onderzoek of werk dat in de gebouwen en 
op de campussen van de universiteit plaatsvindt.

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

toegankelijkheid 
van uu 
 gebouwen

Nieuwe en bestaande gebouwen worden zo ontworpen en aangepast 
dat deze voldoen aan richtlijnen voor toegankelijkheid. Als opdracht-
gever willen we wetgeving en richtlijnen interpreteren met als resultaat 
dat deze goed aansluiten bij de behoeften van alle gebruikers.

2019 FSC 
O&B 
V&C 
SAE_S

Alle wensen en behoeften op het gebied van toegankelijkheid goed in 
kaart brengen, door regelmatig gesprekken met faculteiten, diensten, 
specialisten en ervaringsdeskundigen (studenten en medewerkers met 
een beperking) te voeren. Zij geven waardevolle informatie om de 
bestaande toegankelijkheid van gebouwen en terreinen te verbeteren.

2019 FSC 
Staf

“ De universiteit stuurt aan op gelijke kansen en 
mogelijkheden voor iedereen, ongeacht afkomst, 
gender, beperking of geloofsovertuiging.”
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10 Bewustwording
Relaties met andere thema’s:
• Gebied
• Toekomstbestendige gebouwen
• Energie & Emissies
• Inkoop & Aanbesteding
• Catering
• Mobiliteit
• Afval
• Water
• Diversiteit & Inclusie

Dit thema heeft betrekking op het vergroten van de bewustwording door het 

beter zichtbaar maken van duurzaamheidsinitiatieven. Dit kan onder meer 

helpen bij het inwinnen van informatie voor kansen om de duurzaamheid nog 

verder te verbeteren en bijdragen aan gedragsverandering wat betreft 

duurzaamheid.

intern; binnen fsc en v&c 
Ambitie: we gaan op zoek naar optimale methoden om informatie over duurzame initiatieven 
over te brengen. we laten zien welke duurzame initiatieven er plaatsvinden, welke resultaten 
er worden behaald, welke onderzoeken er op duurzaamheid gebeuren. we zijn transparant over 
afwegingen waardoor een open dialoog ontstaat over duurzaamheid binnen het fsc en v&c om 
op die manier anderen te inspireren en aan te zetten tot duurzame initiatieven. 

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

nieuwsbrief 
- up2date

Belangrijke duurzame resultaten en beslissingen worden 
gecommuniceerd in de FSC en V&C Nieuwsbrief – Up2Date.

2019 FSC en 
V&C

lunchlezingen 
duurzaamheid 
v&c en fsc 

Het team Duurzaamheid van V&C organiseert lunchlezingen om 
duurzaamheid in de breedste zin van het woord integraal onder  
te brengen in het primair proces van V&C en FSC met als doel om 
medewerkers van de directies te motiveren, inspireren en kennis  
te delen. Dit blijft ook in 2019 en 2020 doorlopen. 

2019 FSC en 
V&C

podcasts Positieve en duurzame verhalen van FSC en V&C medewerkers worden 
vastgelegd in een podcast door middel van een interessant interview.  
De podcasts worden breed gecommuniceerd via de bekende kanalen. 

2019 C&M

een duidelijk 
duurzaamheids-
verhaal; intern

Er wordt binnen de directies een helder en duidelijk duurzaam-
heidsverhaal en -beleid gecommuniceerd. Het Ambitiedocument 
Toekomstbestendige Gebouwen UU met de betreffende KPI Matrices 
is een goed voorbeeld.

2019 FSC en 
V&C

Sleutelfiguren; 
intern

Directeur FSC en Directeur V&C fungeren als kartrekker op 
duurzaamheid waardoor medewerkers binnen de directies bewust  
zijn en actief bijdragen aan het behalen van de duurzaamheids -
doelstellingen.

2019 FSC en 
V&C

integraliteit en 
transparantie

Het inzichtelijk maken van de duurzaamheidswinst op de thema's in het 
Strategisch Duurzaamheidsplan door middel van het meetbaar maken 
van de doelstellingen. Hiervoor wordt een SDP Dashboard opgesteld 
waarin per thema de voortgang wordt gemonitord. Lees voor 
gedetailleerde informatie het SDP Implementatieplan.

2020 FSC en 
V&C

“Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen.”
    Annetje Ottow – Vicevoorzitter College van Bestuur 
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Implementatie 

implementAtieplAn strAtegisch duurzAAmheidsplAn
Duurzame ontwikkeling stopt niet bij het opsommen van ambities en doelstellin-
gen. Het is ook zaak om acties te ondernemen om deze ambities en doelstellin-
gen te verwezenlijken. Hiertoe is een SDP-Implementatieplan opgesteld. Dit plan 
bevat een communicatiestrategie, een overzicht van rollen en verantwoordelijk-
heden, en een besturingsmodel met bijbehorend dashboard waarin de voort-
gang van de ambities en doelstellingen wordt bijgehouden.

communicatiestrategie
In de communicatiestrategie zijn acties uiteengezet om enerzijds het Stra-
tegisch Duurzaamheidsplan bekend te maken, en anderzijds constructieve 
discussie te faciliteren over het bereiken van de daarin opgenomen ambities en 
doelstellingen. Deze acties variëren van een voornamelijk informerende wijze, 
waarbij informatie enkel wordt aangeboden, tot een meer interactieve wijze, 
waarbij deelnemers bijvoorbeeld gevraagd wordt om ideeën te delen.

rollen en verantwoordelijkheden
Bij de verwezenlijking van de ambities en doelstellingen uit het Strategisch 
Duurzaamheidsplan zijn vier verschillende partijen betrokken met elk een 
eigen rol. Dit zijn de stuurgroep, de werkgroep, de thema-eigenaren en de 
uitvoerend medewerkers. Zij ondernemen specifieke acties, rapporteren over 
de resultaten en controleren elkaar. In het implementatieplan worden hun res-
pectievelijke rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden verder uiteengezet. 

dashboard en besturingsmodel 
De voortgang met betrekking tot de verwezenlijking van de in het Strategisch 
Duurzaamheidsplan opgenomen ambities wordt bijgehouden via een ‘dash-
board’. Hierin is per thema zichtbaar wat de stand van zaken is ten aanzien van 
de verschillende ambities en bijbehorende doelstellingen. Via dit instrument 
kan eveneens de algemene voortgang aangestuurd worden. 

rapporteren in duurzaamheidsjaarverslag uu 
Om transparant te zijn over de voortgang van de ambities en doelstellingen 
van het SDP zal hierover gerapporteerd worden middels het UU-Duurzaam-
heidsjaarverslag, dit staat onder leiding van het Programma Duurzaamheid. 
Er wordt gekeken om in deze rapportage ook de SDGs mee te nemen. Verdere 
details hieromtrent zijn uitgewerkt in het SDP-Implementatieplan.

duurzAAmheid is een proces 
Het Strategisch Duurzaamheidsplan is een dynamisch document, dat ruimte 
biedt voor nieuwe ideeën en meebeweegt met nieuwe inzichten. Duurzaamheid 
is geen concreet te maken doel; het is een voortdurend proces van het opdoen 
van ideeën, redeneren en weer implementeren om vooruitgang te blijven 
boeken. Iedereen is uitgenodigd om suggesties te doen voor nieuwe ambities 
en doelstellingen. Daarom wordt na een voortgangsevaluatie het Strategisch 
Duurzaamheidsplan jaarlijks aangepast en geactualiseerd en vervolgens als een 
nieuwe editie gepubliceerd. 

extern; buiten fsc en v&c
Ambitie: de universiteit utrecht stelt duurzaamheid centraal in de uitvoering van haar kerntaken 
en in haar bedrijfsvoering, en wil hiermee een inspirerend voorbeeld zijn. daarom willen fsc en 
v&c ook laten zien wat er gebeurd en daarmee studenten, medewerkers en wetenschappers 
bewustmaken van onze ambities en doelstellingen. 

Onderwerp Type Doelstelling Jaar Afdeling(en)

een duidelijk 
duurzaamheids-
verhaal; extern

Er wordt door de directies een helder en duidelijk duurzaamheidsverhaal 
en -beleid gecommuniceerd naar andere directies en partijen buiten de 
universiteit. Op de UU website staat een eenduidig duurzaamheids-
verhaal en in presentaties bij externe evenementen wordt consequent 
dezelfde duurzaamheidsambities en -doelstellingen verteld.

2019 V&C, 
FSC en 
C&M

Sleutelfiguren; 
extern

Directeur FSC en Directeur V&C fungeren als kartrekker op 
duurzaamheid waardoor we ook buiten de directies FSC en V&C 
medewerkers, studenten, onderzoekers bewust willen maken van onze 
duurzaamheidsambities en -doelstellingen. Daaropvolgend streven we 
ernaar om andere onderwijsinstellingen te inspireren door ons 
duurzaamheidsverhaal te communiceren.

2019 V&C en 
FSC

“ We zijn transparant over afwegingen waardoor een 
open dialoog ontstaat over duurzaamheid binnen het 
FSC en V&C om op die manier anderen te inspireren en 
aan te zetten tot duurzame initiatieven.”
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Afkortingen vAn Afdelingen 

c&m Communicatie & Marketing 

fsc Facilitair Service Centrum 

fsc o&b  Facilitair Service Centrum – Onderhoud & Beheer

fsc iAc  Facilitair Service Centrum – Inkoop en Aanbesteding Centrum

fsc clm  Facilitair Service Centrum – Contract- en Leverancier Management

fsc krm  Facilitair Service Centrum – Kwaliteits- en Risicomanagement 

v&c Vastgoed & Campus 

v&c gbo  Vastgoed & Campus – Gebiedsontwikkeling

v&c sAe Vastgoed & Campus – Strategie, Advies, Energie

v&c hv Vastgoed & Campus – Huisvesting

begrippen

Activiteitenbesluit  In het Activiteitenbesluit staan de milieuregels van de overheid. Alle bedrijven in  
Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, zo ook Universiteit Utrecht. Veel van de 
voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn verder uitgewerkt in de Activiteitenregeling. 
Besluit is vastgesteld op 19 oktober 2007.

briefbuilder BriefBuilder is een professioneel softwarepakket ontwikkeld door ICOP om hoogwaardige 
Programma van Eisen (PvE) te ontwikkelen. Het is een online kwaliteitsmanagementsys-
teem waarin projectspecificaties op systematische wijze vastgelegd, getoetst en beheerd 
kunnen worden. Ook demarcaties, wijzigingen en opmerkingen ten aanzien van het PvE 
kunnen eenvoudig vastgelegd worden.

breeAm-nl BREEAM (kort voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 
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 methode omvat verschillende keurmerken, zoals: BREEAM-NL Nieuwbouw en 
 Renovatie. Dit keurmerk is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt  
om de  duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen.

 BREEAM-NL In-Use. Dit keurmerk beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: 
 Gebouw, Beheer en Gebruik en is gericht op continue-verbetering. Het keurmerk is  
in de zomer van 2011 operationeel geworden.

‘Comply or ‘Comply or explain’ principe is een aanpak waarbij aan de opdrachtnemers de keus wordt 
gelaten om zich aan bepaalde gevraagde eisen te voldoen, of dat zij besluiten hiervan af 
te zien met daarbij specifieke uitleg waarom zij niet kunnen/willen voldoen. De mate van 
verplichting en de manier van uitleggen hangt van de opdrachtgever af.

iAsset  Een integraal asset managementinstrument voor de openbare ruimte. Deze wordt ge-
bruikt als instrument door de campusbeheerder van de universiteit.

isso 100 – 107 ISSO is een kennisinstituut voor de installatiesector. De ISSO publicatie 100 – 107 is een 
richtlijn gericht op duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen. De methode is ont-
wikkeld op basis van de resultaten uit diverse onderzoeken en is bij een groot aantal  
pilotprojecten getest.

floor space index De Floor Space Index, kortweg FSI, is de maat die het totale aantal vierkante meters be-
bouwing, inclusief de verdiepingen, binnen een plangebied vergelijkt met het totale, zowel 
bebouwde als onbebouwde, oppervlak van datzelfde plangebied. De index is dus zowel 
afhankelijk van de hoogte van de bebouwing als van de oppervlakte die bebouwd is.

Levencyclus- 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 grondstof-
fen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Om die reden wordt LCA ook wel de 
wieg tot graf analyse genoemd. 

losmaakbaarheid Losmaakbaarheid is de mate waarin objecten demonteerbaar zijn op alle schaalniveaus 
binnen werken en gebouwen, zodat het object de functie kan behouden en hoogwaardig 
hergebruik realiseerbaar is. De losmaakbaarheid is uit te drukken in een losmaakbaar-
heidsindex (LI) die ontwikkelt is door Alba Concepts, hierin wordt in percentages aangege-
ven hoe makkelijk een object los te krijgen is.

(non)-virgin Virgin materialen zijn rechtstreeks afkomstig uit de natuur in hun ruwe vorm, zoals hout 
of metaalertsen. Non-virgin materialen zijn gerecyclede materialen. Vaak kost het produ-
ceren van producten met virgin materialen meer energie en verbruikt je daarmee meer 
natuurlijke hulpbronnen, in tegenstelling tot het produceren van goederen met gerecycle-
de materialen.

meerjaren- Het meerjarenonderhoudsplan is een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzake-
lijk onderhoud aan gebouwen en terreinen. Een MJOP geeft naast een planning ook in-
zicht in de onderhoudskosten voor het complete exploitatietermijn van het gebouw. Deze 
worden opgesteld volgens de NL/Sfb codering en periodieke conditiemetingen volgens de 
NEN 2767.  

materialen- Een materialenpaspoort van een bouwwerk 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 rest-
waarde. Voor optimaal hergebruik van grondstoffen, materialen en elementen wordt bij 
nieuwbouw vastgelegd welke materialen (inclusief in welke vorm en samenstelling) zijn 
ingebracht.

restafval Dat gedeelte van de reststoffenstromen van de Universiteit Utrecht dat overblijft nadat 
alle bruikbare en recyclebare reststoffenstromen van de hoofdstroom zijn gescheiden.

Begrippenlijst

 explain’ principe

analyse (LCA)

onderhoudsplan 
(mjop)

paspoort

materialen
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steward brand’s In 1994 introduceerde Steward Brand het concept van de zes ‘S’ lagen waaruit alle gebou-
wen 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, voor zowel nieuw-
bouw-, renovatie-, als sloopprojecten. De zes ‘S’-en zijn:  

 1. ‘Site’ (locatie): de levensduur is eeuwig.
 2. ‘Structure’ (casco): de levensduur is 100-200 jaar.
 3. ‘Skin’ (gevel): de levensduur is 15-20 jaar.
 4. ‘Services’ (installaties): de levensduur is 7-15 jaar.
 5. ‘Spaceplan’ (binnenmuren): de levensduur is 3-5 jaar. 
 6. ‘Stuff’ (interieur): de levensduur verschilt van maanden tot enkele jaren.

sustainable  De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDGs) zijn 
in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ont-
wikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen 
de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 
onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. Alle 193 VN-lidstaten moe-
ten zelf zorgen voor vertaling in hun nationaal beleid. Nederland heeft op het gebied van 
natuur en milieu al diverse doelstellingen en beleidsprogramma's die in lijn zijn met de 
SDGs.    

total cost of 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.

trias principe De trias ecologica is bruikbaar bij het verduurzamen van bouw, materiaalgebruik, energie, 
water, gezondheid. De strategie bestaat uit drie stappen, die na elkaar uitgevoerd dienen 
te worden:          
1. Beperk de vraag: voorkom onnodig gebruik      
2. Gebruik duurzame en hernieuwbare bronnen      
3. Gebruik eindige bronnen zo efficiënt mogelijk

well building WELL Building Standard is de eerste standaard voor gebouwen die zich richt op de ge-
zondheid en welzijn van mensen in gebouwen. Daarin wordt getoetst op de categorieën: 
luchtkwaliteit, daglichttoetreding, thermisch en akoestisch comfort, waterkwaliteit, voe-
ding, beweging, geestelijke gezondheid en groenvoorziening.

10 r-model 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. Het 10-R-model is ontworpen door 
Prof. Dr. J. Cramer en is een sterk gedetailleerde versie van de Ladder van Lansink. Het 
beslaat de volgende elementen:       
Refuse: voorkomen van gebruik van grondstoffenreduce verminderen van grondstoffen/
eenheid          
Renew: herontwerpen van een product met circulariteit als uitgangspunt   
Re-use: product hergebruikt (tweedehands)      
Repair: onderhoud en reparatie       
Refurbish: product opknappen        
Remanufacture: nieuw product van tweedehands product     
Re-purpose: product hergebruikt met ander doel      
Recycle: verwerking en hergebruik van materialen     
Recover: energieterugwinning uit materialen

ownership (tco)

standaard

6 ‘s’ lagen 

development 
goals (sdgs)
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colofon            
Namens V&C: Fay van Zeijl, Kim Veldman, Fréderique Houben, Willem van der Werf, Annemiek Pronk, Frans Tak, Arno Vroom, Dennis Walta,  
Oskar van Megen, Koen van der Hoorn, Alex Ziegler, Niekol Dols, Fiona van ’t Hullenaar, Laurens de Lange    
Namens FSC: Evi Aangenendt, Vincent van Os, Willemijn Maes, Marije Elschot, Merijn Smelt, Marjon van der Kaa, Machiel van der Grift,  
Ceel Roozeboom, Eddie Verzendaal, Tanja Krieger, Harmen Strikwerda, Henk Legger, Marco Thien, Eric Faase, Jipke Detrie, Erik van der Wel 
Beeld: Infographics Lab - Alwin Böhmer: p. 1 / Dick Boetekees : p. 2, 12, 22, 29, 33, 34, 36, 38 / Robert Oosterbroek: p. 6, 26 / Ivar Pel: p. 21, 25 / 
Ed van Rijswijk: p. 42 / Maria Salaru: p. 40-41 / Steven Snoep: p. 18 / Bert Spiertz: p. 11, 16, 30.     
Vormgeving: Ben Peters, De Hondsdagen
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