
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Nijmegen, 16 juli 2010 

 

 

Geacht College van Bestuur, 

 

Fractie AKKUraatd vindt duurzaamheid al sinds jaar en dag een erg belangrijk onderwerp omdat de 

Radboud Universiteit op dit terrein een voorbeeldfunctie heeft te vervullen. Bovendien kan de 

Radboud Universiteit zelf een grote bijdrage leveren aan het duurzamer maken van de samenleving. 

De leden van fractie AKKUraatd hebben geconstateerd dat er op kleine schaal nog verbeteringen 

doorgevoerd zouden kunnen worden: ook deze ‘kleine duurzaamheid’ verdient daarom uw aandacht. 

Middels bijgaande notitie hopen wij het College van Bestuur dan ook te kunnen overtuigen dat er op 

het gebied van de kleine duurzaamheid middels relatief kleinschalige aanpassingen grote 

verbeteringen kunnen worden aangebracht. Wij hopen dat u de notitie met plezier zult lezen, dat u 

onze adviezen ter harte neemt en dat u met de faculteiten in gesprek gaat over de praktische 

aanbevelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens fractie AKKUraatd 2009-2010   namens fractie AKKUraatd 2010-2011 

 

 

 

Timo Stark      Wouter van Acker 



 
 

 

 

 
 
 
 

Notitie ‘kleine duurzaamheid’ – fractie AKKUraatd - juli 2010 

 

Inleiding 

De Radboud Universiteit heeft het onderwerp ‘duurzaamheid’ het afgelopen jaar een prominente plek 

gegeven, onder andere door bij de Nieuwbouw Gamma hoge eisen op het gebied van duurzaamheid 

te stellen. Fractie AKKUraatd vindt duurzaamheid al sinds jaar en dag een erg belangrijk onderwerp, 

voornamelijk omdat de Radboud Universiteit onder andere op dit terrein een voorbeeldfunctie heeft en 

omdat zij zelf een grote bijdrage kan leveren aan het duurzamer maken van de samenleving. Wij 

juichen het daarom ook erg toe dat bij grootschalige projecten zoals bij nieuwbouw volop aandacht 

wordt besteed aan duurzaamheid. 

De leden van fractie AKKUraatd hebben het afgelopen jaar echter geconstateerd dat ook op 

kleinschaliger gebied er nog verbeteringen doorgevoerd zouden kunnen worden: ook deze ‘kleine 

duurzaamheid’ verdient daarom uw aandacht. Middels deze notitie hopen wij het College van Bestuur 

dan ook te kunnen overtuigen dat er op het gebied van de kleine duurzaamheid middels relatief 

kleinschalige aanpassingen grote verbeteringen kunnen worden aangebracht. We hebben een aantal 

praktische aanbevelingen geformuleerd die wat ons betreft zo door de universiteit ter harte zouden 

kunnen worden genomen. Wij hopen hierdoor gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan de 

verdere verduurzaming van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

 

Verwarming 

Verwarmingselementen in bijvoorbeeld werkruimtes staan vaak op een vaste stand aan, waardoor 

gebruikers, wanneer zij een lagere temperatuur aangenamer vinden, dit alleen kunnen bereiken door 

een raam open te zetten. Hierdoor staan verwarmingen onnodig lang en hard aan, ook wanneer er 

bijvoorbeeld nog geen studenten in de werkruimtes zijn of wanneer zij weer zijn vertrokken. Er is een 

betere afstemming nodig van de verwarmingen op de omstandigheden en er moeten goede 

ventilatiemogelijkheden zijn. Met ventilatie kan onnodige warme lucht ergens anders weer gebruikt 

worden in plaats van dat het verloren gaat doordat ramen open gezet worden. Ook blijven ramen en 

deuren vaak open staan, waardoor veel warmte en dus energie verloren gaat. Daarnaast is het de 

vraag of het noodzakelijk is dat verwarmingen veelal onder ramen zitten, waardoor de warme lucht 

grotendeels direct verloren gaat. Er zou onderzocht kunnen worden wat de mogelijkheden zijn voor het 

gebruik van duurzame warmte- en energiebronnen, bijvoorbeeld het gebruik van zonneboilers voor de 

warmwatervoorziening. De praktische aanbevelingen luiden: 

• verwarmingen moeten lager gezet en uitgeschakeld kunnen worden;  

• er kunnen herinneringsbordjes worden geplaatst om mensen te wijzen op het sluiten van ramen en 

deuren bij vertrek uit de ruimte, zoals bij FSW gedaan is; 

• verwarmingen zouden zo veel mogelijk op een dusdanige manier geplaatst of verplaatst moeten 

worden zodat zo min mogelijk warme lucht verloren gaat; 

• de mogelijkheden voor het gebruik van bijvoorbeeld zonneboilers zouden onderzocht moeten 

worden. 



 
 

 

 

 
 
 
 

 

Computers 

In computerwerkruimtes zijn nog vele kleine verbeteringen te realiseren op het gebied van 

energieverspilling. Gebruikers zouden altijd zelf hun computer aan moeten zetten, in plaats van dat 

grote groepen computers aan het begin van de dag al opgestart worden. Beeldschermen en 

computers staan vaak niet of pas na lange tijd op stand-by, computers worden niet afgesloten en 

staan zo onnodig lang aan. Door computers in specifieke ruimtes automatisch en centraal af te sluiten 

na een bepaald tijdstip kan veel energie bespaard worden. Om per locatie te onderzoeken op welke 

momenten weinig computers gebruikt worden kunnen de nieuwe digitale systemen gebruikt worden 

waarmee de beschikbaarheid van computers in werkruimtes inzichtelijk is gemaakt. Behalve dat op 

rustige momenten groepen computers uitgeschakeld kunnen worden, zouden ook bepaalde (delen 

van) computerwerkruimtes al voor sluiting van een gebouw helemaal afgesloten kunnen worden. Door 

bijvoorbeeld slechts één zaal open te houden en verder zowel computers als verlichting uit te 

schakelen kan dan veel energie bespaard worden. De praktische aanbevelingen luiden: 

• computers moeten door gebruikers zelf opgestart worden; 

• beeldschermen van computers moeten overal binnen enkele minuten uit gaan wanneer deze niet 

gebruikt worden; 

• computers moeten overal na tien minuten op de meest energiezuinige slaapmodus of sluimerstand 

overgaan; 

• door middel van bordjes kunnen studenten gestimuleerd worden computers af te sluiten na 

gebruik, m.u.v. tijdens ‘spitsuren’; 

• automatisch centraal afsluiten computers in iedere werkruimte na een bepaald tijdstip aan de hand 

van de gemiddelde bezettingsgraad. 

 

Printen en kopiëren 

Er kan nog veel bereikt worden met de besparing van de hoeveelheid papier en printerinkt die 

gebruikt wordt, onder andere middels dubbelzijdig printen en de mogelijkheid meerdere pagina’s per 

vel te printen. Ook kan milieuvriendelijker gewerkt worden door het soort papier dat standaard 

gebruikt wordt te veranderen. Het is onnodig dat tussen verschillende printopdrachten een schutblad 

geprint wordt. Papieren versies van documenten moeten alleen verstrekt worden wanneer hoogst 

noodzakelijk: het algemene streven moet zijn om documenten digitaal te verspreiden, eventueel ter 

betaling wanneer nodig in verband met auteursrechten. Daarnaast zou geïnvesteerd moeten worden 

in het beschikbaar stellen van documenten in e-readerformaat. Studenten en medewerkers zouden 

primair per e-mail aangeschreven moeten worden door de universiteit, en alleen waar noodzakelijk 

per post een brief moeten ontvangen. Ook bijvoorbeeld facturen zouden digitaal verzonden kunnen 

worden. Docenten zouden gestimuleerd moeten worden documenten als readers en boeken zo veel 

mogelijk digitaal aan te bieden. Het onnodig uitprinten van documenten moet ontmoedigd worden. De 

praktische aanbevelingen luiden: 



 
 

 

 

 
 
 
 

• op iedere computer moet de standaardinstelling zijn dat dubbelzijdig geprint wordt, voorwaarde 

hiervoor is dat alle printers op de universiteit hiertoe in staat zijn, wat nu niet overal het geval is; 

• er kan overwogen worden standaard twee pagina’s per vel te printen, wanneer dit niet wenselijk 

wordt geacht kunnen mensen hiertoe wel aangespoord worden door middel van bordjes; 

• iedere printer en ieder kopieerapparaat moet standaard gebruik maken van gerecycled, 

milieuvriendelijk papier, waarbij mensen de mogelijkheid blijven hebben om vanuit een lade te 

printen waarin ‘normaal’ papier zit; 

• het automatisch plaatsen van een schutblad tussen verschillende printopdrachten moet afgeschaft 

worden; 

• verspreiding van papieren documenten moet geminimaliseerd worden, documenten moeten waar 

mogelijk digitaal aangeboden worden, ook in e-readerformaat; 

• onderaan e-mails moet standaard opgenomen worden: ‘please consider the environment before 

printing this e-mail’. 

 

Verlichting 

In het bijzonder kan de verlichting op de universiteit nog verduurzaamd worden. In veel ruimtes staan 

lampen vaak onnodig lang aan, al is het eenvoudigweg omdat mensen vergeten deze uit te 

schakelen. Door overal waar mogelijk sensorgestuurde verlichting te realiseren kan dit beperkt 

worden. Daarnaast moet het voor beheerders van gebouwen eenvoudig mogelijk zijn om vanuit een 

centraal punt alle verlichting in (een deel van) het gebouw met een knop uit te schakelen, zodat per 

ongeluk nog brandende verlichting in één keer allemaal uit is. Het streven moet zijn dat alle verlichting 

op het terrein van de universiteit op termijn milieuvriendelijk is. De praktische aanbevelingen luiden: 

• de sensorgestuurde verlichting moet naar alle ruimtes waar mogelijk uitgebreid worden, 

bijvoorbeeld collegezalen, kantoren, kantines, keukens, vergaderruimtes, en toiletten, bijvoorbeeld 

in de Thomas van Aquinostraat; 

• de verlichting in en om gebouwen moet zo min mogelijk aan staan, vooral ook wanneer gebouwen 

gesloten zijn, mits de verlichting niet om (sociale) veiligheidsredenen brandt; 

• de verlichting die om veiligheidsredenen blijft branden moet tot een minimaal aanvaardbaar niveau 

gedimd worden 

• de vervanging van lampen moet overal gebeuren met LED-lampen, zodat op termijn alle 

verlichting op het terrein de universiteit milieuvriendelijk is. 

 

Afvalscheiding en recycling 

Door afval te scheiden en producten te recyclen en te hergebruiken kan enorm geminderd worden in 

de hoeveelheid materialen die nu verbruikt worden. Plastic en papier kunnen eenvoudig gescheiden 

worden, te beginnen met de Refter (en dependances) waar de nu bestaande bakken voor ‘plastic en 

papier’ gescheiden kunnen worden in een plasticbak en een papierbak. De pilot die de RU hiermee 

uitgevoerd heeft zou ook in de Refter gestart kunnen worden. Blijkt dit te werken, dan zou dit op de 



 
 

 

 

 
 
 
 

hele universiteit doorgevoerd kunnen worden. Mensen moeten daarnaast gestimuleerd worden om 

meer serviesgoed te gebruiken in plaats van weg te gooien papieren en plastic bekertjes, waarbij het 

gebruik van plastic wegwerpservies sowieso beëindigd zou moeten worden. Voorwaarde hiervoor is 

dan wel dat bij de afwas het waterverbruik zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt. Daaraan 

gekoppeld kan het hergebruik van dergelijk serviesgoed gestimuleerd worden. Ook zou onderzocht 

kunnen worden wat de mogelijkheden zijn voor het hergebruik van water, bijvoorbeeld door het water 

van wasbakken te hergebruiken om toiletten door te spoelen. De praktische aanbevelingen luiden: 

• afval moet gescheiden worden, te beginnen met het scheiden van plastic en papier, maar ook kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan duidelijk zichtbare afvalbakken voor batterijen; 

• het (her)gebruik van serviesgoed moet gestimuleerd worden door het gebruik van een eigen mok 

in automaten goedkoper te maken en te zorgen dat het o.a. in het Cultuurcafé goedkoper is om 

drank in een mok dan in een wegwerpbeker te bestellen; 

• de mogelijkheden voor het hergebruik van water moeten onderzocht worden, bijvoorbeeld het 

gebruik van water uit wasbakken om toiletten door te spoelen of het opvangen van regenwater e.d. 

 

Uitvoering 

Fractie AKKUraatd denkt in de toekomst graag verder met u mee over pragmatische oplossingen voor 

de verduurzaming van de campus. Enkele van de nu gedane voorstellen zullen bepaalde kosten met 

zich meebrengen, maar wij zijn er van overtuigd dat deze op termijn zoveel (ook financiële) 

besparingen met zich mee brengen dat de kosten van die investeringen op termijn terug zullen worden 

verdiend. AKKUraatd verzoekt het college om bovenstaande suggesties te onderzoeken en een 

kostenraming te maken die in verband gebracht wordt met de terugverdienperiode. Mocht blijken dat 

de kosten binnen de tienjarenafspraak vallen zoals die vermeld staat in het milieubeleidsplan, dan ziet 

de fractie geen reden om bovenstaande suggesties niet per ommegaande uit te voeren. Beperking van 

het gebruik van energie, papier en inkt zal zowel het milieu als de portemonnee en het imago van de 

Radboud Universiteit ten goede komen! 

 

 


