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In het milieujaarverslag 2016 van Hogeschool Leiden wordt o.a. inzicht gegeven in  
de milieubelasting die direct of indirect wordt veroorzaakt door de activiteiten van de 
hogeschool. Niet alleen het energieverbruik van de hogeschool belast het milieu maar 
ook bijvoorbeeld het woon-werkverkeer, (internationale) dienstreizen, afval en 

papierverbruik. 

Er zijn een aantal energiebesparende maatregelen genomen en er is wederom het project ‘Band 
op Spanning’ georganiseerd. Tevens is een verbinding gemaakt met de klimaatvoetafdruk van 
eerdere jaren. 

Er is meer water verbruikt maar minder afval geproduceerd (zie grafieken en overzichten 
bijlage). Ten opzichte van vorig jaar is de CO2-uitstoot met verminderd van 3.059,75 ton naar 
2893 ton. De WKO installatie draait stabiel, het resultaat is dat de warmtevraag in de winter 
volledig in evenwicht is met de koude vraag in de zomer. Deze situatie is bereikt door goed 

beheer van de installatie. Het Facilitair Bedrijf heeft deelgenomen aan bijeenkomsten van het 
Platform Bodemenergie. 

In 2015 was Hogeschool Leiden uitgeroepen tot eerste klimaatneutrale hogeschool van 
Nederland, door de totale CO2-uitstoot te compenseren met Gold Standard Carbon Credits  
over 2014. In het jaar 2016 heeft Hogeschool Leiden weer de CO2 uitstoot gecompenseerd. 



2. Over Hogeschool Leiden 
Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad. We hebben een  

breedportfolio, dat tegelijkertijd onderscheidend is, onder meer door een aantal opleidingen met  

een landelijk unieke functie en door multidisciplinaire onderwijsonderdelen, zoals de brede  

propedeuse jeugd en de propedeuse zorg en welzijn.  

 

Ons aanbod bestaat uit voltijdse bacheloropleidingen, deeltijdopleidingen, duale opleidingen,  

professionele masteropleidingen en een aanbod op het gebied van leven lang leren. Ons onderwijs en o

nderzoek en onze profilering op de thema’s jeugd, gezondheidszorg en life sciences sluiten  

aan bij de behoeften en ontwikkelingen in de regio en de regionale economische agenda.  

 

Het werkveld is actief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van ons onderwijs.  

Praktijkgerichtonderzoek dat onze lectoren samen met onderzoekers, docenten, studenten en het werkv

eld uitvoeren, neemt een belangrijke plaats in binnen onze opleidingen.

3. Milieu en Duurzaamheid binnen de    

    hogeschool Leiden 
Bij Hogeschool Leiden werken ongeveer 2600 

medewerkers en maken 12.000 studenten 

dagelijks gebruik van het hoofdgebouw en  de 

twee bijgebouwen. Het facilitair bedrijf zorgt 

ervoor dat zowel studenten als medewerkers 

met plezier kunnen werken in een veilige en 

vertrouwde omgeving. Daarentegen zorgt het 

facilitair bedrijf er ook voor dat we milieu-

bewust en duurzaam gebruik maken van de 

faciliteiten. Om dit te kunnen bewerkstelligen 

en monitoren maakt men binnen het facilitair 

bedrijf gebruik van een milieucoördinator.  

De milieucoördinator houdt zich onder andere 

bezig met: 

 Energie 

 Afval en verwerking 

 Duurzaamheid 

 

 

 

 

Binnen deze aandachtsgebieden zijn er 

processen die een belasting vormen voor  

ons milieu en die invloed hebben op duur-

zaamheid. Door de gegevens van deze 

processen elk jaar te monitoren en te verwer-

ken binnen onze trendgegevens krijgen we als 

Hogeschool Leiden een goed beeld wat onze 

milieubelasting is en hoe we hier verbetering 

in kunnen aanbrengen. Naar aanleiding van 

deze gegevens wordt onder andere dit 

jaarverslag geschreven om de stake-

holder/belanghebbenden te informeren wat 

we dat jaar hebben ondernomen om onze 

milieubelasting te verminderen en gebruiken 

deze informatie om onze doelstellingen te 

formuleren ter verbetering. 
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4. Verantwoordelijkheden en  

    systemen 
Om dit te kunnen bewerkstelligen maken we 

gebruik van een milieumanagement systeem 

en hebben we ons te houden aan een aantal 

taken en verantwoordelijkheden. Hieronder 

een aantal van deze speerpunten binnen het 

beleid van de Hogeschool: 

 

Unesco 

De Hogeschool is lid van Unesco, wij dragen 

uit dat studenten onderdeel zijn van een 

groter geheel. We begeleiden studenten in 

hun ontwikkeling binnen de maatschappij en 

het nemen van hun verantwoordelijkheid. 

 

Manifest van Morgen 

Hogeschool leiden is een onderdeel van het 

Manifest van Morgen, deze bestaat uit  

tien aanbevelingen aan colleges van bestuur 

van Hoger onderwijs instellingen. Binnen dit 

manifest zijn tien aanbevelingen geformuleerd 

ten behoeve van een duurzame samenleving. 

Hogeschool leiden geeft hiermee aan binnen 

vier jaar deze aanbevelingen in te bedden 

binnen de organisatie. Een onderdeel hiervan 

is de sustainabul. Hierover komt later een 

toelichting. 

 

MJA3 

De bedrijfsvoering van de Hogeschool leiden 

committeert zich al jarenlang aan de 

meerjarenafspraken betreffende energy 

efficiency (MJA3). De doelstelling van dit 

convenant tussen de rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) en diverse 

organisaties en instellingen in Nederland is om 

in de periode 2005-2020 de energie efficiency 

met 30% te reduceren.  

 

Duurzame inkoop 

Duurzame inkoop is gebaseerd op de eisen die 

de rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

heeft opgesteld. Er zijn standaard 

duurzaamheidsvragen opgesteld die  

bij de Europese aanbestedingen meewegen in 

de Kwaliteitsscore. De vragen  

betreffen duurzame investeringen in relatie tot 

de opdracht, uitstoot van co2 reduceren, 

retourlogistiek en transportkilometers. 

Hogeschool Leiden bevorderd hiermee de 

samenwerking met duurzame bedrijven.  

 

 

5. Systemen binnen de Hogeschool 

Leiden 
Om aan bovenstaande verantwoordelijkheden 

te kunnen voldoen gebruiken we diverse 

systemen.  

 

Milieumanagementsysteem 
De basis van deze systemen is ons milieu-

managementsysteem. Dit systeem beschrijft 

hoe we kunnen monitoren en welk beleid  

we moeten aanhouden om jaarlijks onze 

resultaatafspraken te behalen. Dit systeem 

valt onder ISO 14001. Om de kwaliteit van 

ons systeem te waarborgen wordt deze 

getoetst door een externe. 

 

Klimaatvoetafdruk 

Elke jaar wordt een klimaatvoetafdruk 

gemaakt  van de Hogeschool Leiden.  

De gegevens die hieruit voortvloeien  

worden omgezet in co2 waardes. Hiermee  

kunnen we bepalen wat het effect is van  

ons handelen ten opzichte van het milieu.  

Met deze tool kunnen we sturen op onze 

resultaten omdat we de mogelijkheid  

hebben om in te zien waar onze grootste 

uitdagingen liggen ten opzichte van milieu  

en duurzaamheid. Denk hierbij aan de 

onderwerpen stadsverwarming, elektriciteits-

verbruik, en indirecte uitstoot van woonwerk 

verkeer en afval. 

 

Energie Efficiency Plan (EEP) 

Elke vier jaar wordt er een Energie Efficiency 

Plan (EEP) ontwikkelt waarbij de inspanningen 

ten opzichte van het verbruik van energie zo 

uitgebreid mogelijk wordt weergegeven. 

 

Milieujaarverslag 

Elk jaar worden de resultaten ten opzichte  

van milieu en duurzaamheid samengevat in 

het milieujaarverslag. Hierin worden alle 

resultaten besproken zowel op het gebied  

van energiezuinigheid alsmede op het gebied 

van behaalde doelstellingen. 

 

6. Milieu en duurzaamheid en de 

behaalde resultaten 
Milieu en duurzaamheid heeft een heel breed 

spectrum zekers als het gaat om te bereiken 

doelstellingen. Hoe bereken je of we op de 

goede weg zijn als het gaat om besparingen 

en reduceren van onze milieubelasting.  

Als basis gebruiken we een co2 waarde 



berekening dit is nu het meest gangbaar.  

Met deze waarde kunnen we berekenen  

waar we staan op dit moment en hoe we 

verder zullen moeten gaan. Aan de hand  

van deze waarde kunnen we goed zien hoe  

we in de toekomst om moeten gaan met  

onze doelstellingen/plannen/inspanningen  

ten opzichte van milieu en duurzaamheid. 

 

7. Wat is er allemaal gebeurt in 2016 een 

terugblik. 
 
8. Sustainabul 
De sustainabul is de ranglijst van Nederlandse 

universiteiten en hogescholen op het gebied 

van duurzaamheid en is een initiatief van 

Studenten voor Morgen. De Sustainabul  

is in 2012 voor het eerst uitgereikt en  

wordt jaarlijks in het voorjaar uitgereikt. 

Onderwijsinstellingen worden beoordeeld  

op de integratie van duurzaamheid in hun 

onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.  

 

Hogeschool Leiden Doet mee met de 

Sustainabul sinds 2013. De resultaten worden 

aangeduid met een ranking. In 2013 zijn we 

geëindigd op de 14e plaats, in 2014 op de  

7e plaats en dit jaar eindigden we op de  

8e plaats. Dit jaar doen we ook weer  

mee aan de sustainabul. 

 
 
9. CO2-reductie 
De afgelopen jaren is er aandacht besteedt 

aan de reductie van de uitstoot van CO2 bij 

Hogeschool Leiden. OM helemaal klimaat-

neutraal te kunnen zijn maken we gebruik van 

zogenaamde CO2 credit. Dit zijn Certificaten 

die voortvloeien aan het ondersteunen van 

diverse programma’s in het buitenland ter 

reductie van het CO2 gehalte onder de naam 

Gold Standard Carbon Credit. Hiermee 

investeren we in het terugbrengen van het 

CO2 gehalte in Zuid-Afrika en India. 

 

Aan het einde van het jaar berekenen hoeveel 

we het milieu hebben belast en rekenen dit 

om in een CO2 waarde. Voor deze CO2 

waarde kopen we credit in waarmee we deze 

waarde kunnen terugbrengen tot het 0 punt. 

Dit maakt ons een klimaat neutrale 

hogeschool. 

 

Afgelopen jaar 2015 hebben we onze CO2 

waarde weer gereduceerd tot neutraal door 

inkoop van credit. Hierdoor hebben we onder 

andere de volgende projecten gesponsord dit 

ter voorkoming van CO2 uitstoot: 

 

 

 

 

 

 

Het Basa Magogo project in zuid Afrika: in  

de sloppenwijken om Johannesburg stoken 

huishoudens op kolen hierbij komt schadelijke 

rook vrij. Hierbij leren de bewoners een 

andere manier aan om kolen aan te steken. 

Hierdoor verminderd de rookproduktie en 

verbruikt men veel minder kolen op jaarbasis 

waardoor er minder co2 wordt uitgestoten. 

 

Biogas project in India: In India draaien de 

traditionele ovens op kerosine en hout. Dit is 

zeer schadelijk voor de inwoners, maar ook 

voor het klimaat. Met dit project worden 

biogas ovens geïnstalleerd. Een biogas oven 

geeft genoeg rendement voor een gezin van 

4-5 mensen om dagelijks te koken. 

Daarentegen zorgt het onderhoudt van deze 

installaties voor werkgelegenheid. 

 

Verbetering houtovens in India: Door de 

aanpassing van houtovens in India is er een 

besparing van 70 procent op het houtgebruik. 

Daarnaast verminderd het effect van het 

broeikaseffect en giftige uitstoot. 

Meer informatie staat op 

www.fairclimatefund.nl.  

 

 

http://www.fairclimatefund.nl/
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10. Milieumanagement systeem 
Zoals weergegeven in het jaarverslag 2015 

was er het voornemen om het milieu-

managementsysteem van de hogeschool  

te certificeren volgens de norm ISO 14001-

2004. Eind 2015 was het traject van certifi-

cering volgens de nieuwe vorm in gang gezet 

en deze is inmiddels gerealiseerd. Hogeschool 

Leiden is nu 14001-2004 gecertificeerd. 

Doordat ons milieumanagement nu 

gecertificeerd is kunnen we op ons milieu  

en duurzaamheidsbeleid beter monitoren.  

Wij als hogeschool hebben sinds 2011 al  

ons energieverbruik gereduceerd met 20%  

en van de belofte vastgelegd/gedaan  

dat we in het jaar 2020 het energieverbruik 

met 30% moeten hebben teruggedrongen.  

11. Laadpalen elektrische auto’s 
De milieubelasting van een elektrische auto is 

stuk minder dan van een conventionele auto. 

Sinds september 2015 is er de mogelijkheid 

om je auto elektrisch op te laden bij 

Hogeschool leiden. In 2016 is er in totaal 

1837 KWH geladen wat gelijk staat aan 11001 

KM/671KG CO2 Reductie. De onderstaande 

grafiek toont het gebruik van de laadpalen. 

Omdat dit project pas begonnen is in 2015 

hebben we volgend jaar goed vergelijkings-

materiaal zodat we kunnen zien of er steeds 

meer gebruik van wordt gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

De elektrische auto is een goed alternatief 

maar ligt niet voor iedereen binnen bereik,  

de auto’s zijn vrij duur in aanschaf tegenover 

de auto met verbrandingsmotor. Willen we  

dit verder stimuleren dan zullen we moeten 

zorgen dat het gebruikt van deze middelen 

meer in het bereik komen van de werknemer 

/student. Momenteel hebben we 2 laadpalen. 

 

 

12. Band op spanning  
Jaarlijks organiseert het facilitair bedrijf op de 

Dag van de Duurzaamheid de actie ‘band op 

spanning’. Zo ook in 2016. Band op spanning 

is een stichting die door het voorkomen van 

een te lage bandenspanning de belasting ten 

opzichte van het milieu willen verminderen.  

In Nederland rijdt 60 procent van de 

automobilisten weleens met een te lage 

bandenspanning. Dit kost extra brandstof en 

de banden slijten sneller waardoor de druk op 

het milieu toeneemt. Daarentegen scheelt het 

ook kosten. Des te hoger de bandenspanning 

is van een auto des te minder weerstand de 

banden hebben ten opzichte van het wegdek, 

dit scheelt benzine en dus uitstoot. 
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Door preventief te handelen en ervoor te 

zorgen dat spanning van banden van diverse 

wagenparken binnen Nederland op orde is 

neemt het verbruik en de uitstoot van co2 

gehalte af. Dit jaar zijn er in totaal 250 auto’s 

gecontroleerd waarvan er 171 auto’s waren 

waarvan er minimaal 1 band met onder-

spanning was. De berekende hoeveelheid 

besparing na het op druk brengen van de 

banden is 3.4 ton. Dan wordt er vanuit 

gegaan dat leaseauto’s gemiddeld 34.400 km 

per jaar rijden en privé auto’s 22.000 km per 

jaar. De afgelopen vier jaar is in totaal een 

geschatte co2 uitstoot waarde voorkomen van 

20.280 kg. 

 
13. Huisvesting 
De afdeling huisvesting streeft ernaar zo veel 

mogelijk te hergebruiken. Mochten de 

meubels niet meer hergebruikt kunnen 

worden dan worden deze gescheiden 

afgevoerd. Daarnaast stellen we hoge eisen 

aan onze leverancier als het gaat om 

productie en duurzaamheid. Dit wordt al bij 

het aanbestedingstraject bekend gemaakt en 

is ook een van onze eisen binnen het inkoop-

proces. Op het moment dat er meubelen 

worden afgevoerd worden deze gescheiden in 

hout, metaal en overige. Deze worden apart 

aangeboden bij onze afvalverwerker.  

 

14. Afval 

Afvalscheiding is de laatste jaren steeds 

belangrijker geworden. Van de meeste afval 

weet men tegenwoordig een goede grondstof 

te maken voor nieuwe producten. Het is dus 

van belang om het afval op een goede manier 

te beheren en te scheiden. 

 

Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we 

diverse inzamelmethodes binnen de 

hogeschool Leiden. Momenteel scheiden  

we ons afval in meer dan 12 varianten denk 

daarbij aan laboratorium afval, afvalwater, 

vetputten maar ook batterijen en 

bedrijfsafval.  

 

 

Hieronder is een overzicht van het afval wat is 

afgevoerd de laatste 4 jaar. Er zijn grote 

verschillen, de laatste jaren is het bedrijfsafval 

gegroeid en het papier karton is iets gedaald 

ten opzichte van 2013. Dit overzicht zijn de  

6 grootste elementen binnen de afval-

verwerking. 
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15. Verbruik Energie 

Net zo als voorgaande jaren is er veel gedaan 

aan het terugdringen van het energieverbruik. 

Resultaten worden behaald door aanpassen 

van TL door led maar ook met het monitoren 

van de klimaatinstallatie van het gebouw 

kunnen we zeer precies sturen op resultaat.  

 

Er is ook zeer veel gedaan aan het vervangen 

van TL naar led. Het logo van HSleiden was 

eerst neon deze is ook vervangen door led. 

We zijn van 2250 watt naar 450 watt gegaan. 

Dit betekent dat we op jaarbasis ongeveer 

6570kw besparen. Daarnaast is er diverse 

verlichting vervangen door led. In totaal 

hebben we op jaarbasis voor 17.700€ 

bespaart. Zoals de grafiek laat zien wordt het 

energieverbruik binnen de  Hogeschool Leiden 

elk jaar minder. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Toekomstige 

aanpassingen/doelstellingen 

Voor het jaar 2017 zijn er ook een aantal 

aanpassingen te verwachten op het gebied 

van ledverlichting. Onder andere de A en F- 

vleugels zullen worden uitgerust met Led. 

Daarnaast zal er nog meer op resultaat 

worden gestuurd met onze klimaatinstallatie.  

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we nog 

een besparing op kosten en co2 uitstoot 

verwachten. We hebben in totaal 164 GJ 

minder verbruikt, dat staat voor 164.358 

KWH. Als voorbeeld, met 1GJ besparing kan je 

een lamp van 40 watt 6944 uur laten branden 

of 2778 uur televisie kijken
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17. Bijlagen Cijfers: 

 

Stroomverbruik 2015-2016  

Hoofdgebouw 

 

 
 

 

 

Stroomverbruik overige locaties 

 

 

 

 

 

Besparing totaal 
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Warmteverbruik Hoofdgebouw 

 

 

 

 

 

Warmteverbruik totaal overige locaties 
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Waterverbruik Hoofdgebouw 

 

 

 

 

 

Waterverbruik totaal overige locaties 
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Waterverbruik totaal 
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