
Samenvatting Duurzaamheidsverslag 2020 

Deze samenvatting geeft een beknopt overzicht van de verduurzamende activiteiten en 
opbrengsten van het milieubeleid van de Universiteit Leiden in 2020.  
 
Het verslagjaar 2020 was tevens het laatste jaar van de uitvoeringsperiode van het 
Milieubeleidsplan 2016-2020 van de Universiteit Leiden. Vanaf 2016 is door de 
universiteit gewerkt aan de verbetering van de milieu- en duurzaamheidsprestaties 
binnen zes meetbare thema’s. Namelijk: huisvesting (1), energie (2), water (3), inkoop 
en beleggen (4), afval (5) en mobiliteit (6).  
 
De belangrijkste resultaten hiervan zijn:  
 

- De milieu-impact van de Universiteit Leiden sluit aan bij die van andere, brede 
universiteiten;  

- Meer studenten en medewerkers voelen zich betrokken en nemen deel aan het 
milieu- en duurzaamheidsbeleid van de universiteit;  

- De CO2-footprint van de universiteit is gehalveerd, onder meer door de realisatie 
van 31 van de 37 subdoelstellingen uit het Milieubeleidsplan.  

 
Hieronder staat we stil bij een aantal concrete opbrengsten van het milieubeleid van de 
Universiteit Leiden in het verslagjaar 2020. 
 
Coronapandemie 

De coronapandemie had een gunstig effect op de CO2-footprint van de Universiteit 
Leiden. Met name doordat in 2020 minder energie en water in de universiteitsgebouwen 
is gebruikt en er aanzienlijk minder woon-werkverkeer en dienstreizen plaatsvonden. 
 
Duurzame huisvesting  

De Universiteit Leiden maakt gebruik van de BREEAM-NL-methode om de 
duurzaamheid van haar vastgoedportefeuille te beoordelen. Van 27 bestaande 
universiteitsgebouwen is een voorlopige BREEAM-NL score bepaald. Hierbij zijn ook 
verbetermogelijkheden aangegeven waarmee de universiteit aan de slag kan. De 
gemeente, de universiteit en de Omgevingsdienst West-Holland hebben een 
biodiversiteitsplan opgesteld voor het Leiden BioSciencePark. Duurzaam slopen is 
onder meer zichtbaar in het hergebruik van materialen. Een voorbeeld hiervan is het 
constructiestaal van het Gorleaus-gebouw dat opnieuw is gebruikt voor de ontwikkeling 
van het Bio Partner 5-gebouw. Een ander voorbeeld zijn de onderste lagen van het 
Gorleaus-hoogbouw die gespaard zijn gebleven tijdens de sloop: deze worden gebruikt 
voor het maken van een nieuwe, groene fietsenstalling.  
 
Energie  

In 2020 lag het energieverbruik van de Universiteit Leiden 10 procent lager dan in 2018 
en 2019. Het vergroenen van elektriciteitsverbruik wordt gerealiseerd door het kopen 
van GVO’s (garanties van oorsprong) en 1,56 procent van het totale jaargebruik is 



opgewekt door onze eigen zonnepanelen. Door in huidige en toekomstige 
renovatieprojecten WKO (warmte-koudeopslag) toe te passen, zal een besparing van 
ongeveer een kwart van het aardgasgebruik worden gerealiseerd. Het vergroenen van 
gasverbruik doet de universiteit door het kopen van VER’s (Vrijwillige Emissierechten).  
 
Water 

Het waterverbruik lag in 2020 30 procent lager dan in voorgaande jaren. De oorzaak 
hiervoor was het beperkte gebruik van de universiteitsgebouwen door de 
coronapandemie en thuiswerken.  
 
Duurzaam inkopen en beleggen  

Alle investeringen en aankopen die via de Universitaire Inkoop Leiden (UIL) zijn 

gedaan, zijn in overeenstemming met de inkoopcriteria van PIANOo (Expertisecentrum 

Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Ruim 80 procent 
van de universitaire catering is van duurzame afkomst en wordt aangeboden met het 

label Pure. Het KOG, Lipsius en PDLC hebben cafés met een volledig vegetarisch 

aanbod. Aandacht voor voedselverspilling binnen de restaurants en cafés resulteerde in 

een gemiddelde voedselverspilling 1 procent, wat aanzienlijk lager is dan gemiddeld (10 
procent).  

Afval  

In 2020 produceerde de universiteit 40 procent minder restafval dan in 2019. De 

universiteit stimuleert het scheiden van afvalstromen door een eigen milieustraat bij 
grote universitaire locaties.  

Mobiliteit  

Door de inperking van reisbewegingen in 2020 besloeg de CO2-footprint als gevolg van 

woon-werkverkeer en dienstreizen slechts 30 procent ten opzichte van 2019. In 2020 

zijn de laatste bedrijfswagens van het UFB vervangen door 100% elektrische voertuigen 
waarmee jaarlijks in totaal 10 ton CO2 wordt bespaard. Door de distributiehub tussen 

universitaire gebouwen zijn transportbewegingen teruggebracht, wat heeft geleid tot een 
CO2-besparing van 65%.  

Duurzaamheid in onderwijs en onderzoek 

In 2020 hebben verschillende initiatieven bijgedragen aan het integreren van 
vraagstukken over duurzaamheid in het onderwijs van de Universiteit Leiden, zoals het 

Kennisatelier Duurzaamheid, de Sustainable Business Battle, het project Leren met de 

Stad en het vak Duurzaamheid & Recht. Op het gebied van onderzoek is in 2020 het 

stimuleringsprogramma Liveable Planet van start gegaan, waarin interdisciplinaire 
samenwerking rond duurzaamheidsvraagstukken wordt gestimuleerd. Bijlage B van het 

Duurzaamheidsverslag 2020 bevat een overzicht van het aanbod vakken, tracks en 
opleidingen rond het thema duurzaamheid. 



  



Duurzaamheid: bewustwording en betrokkenheid 

 In 2020 is gewerkt aan de bewustwording en betrokkenheid van studenten en 
medewerkers door te communiceren over duurzaamheidsinitiatieven en het organiseren 

van (online) bijeenkomsten. Voorbeelden hiervan zijn het publiekssymposium 

‘Duurzame energie’ en een lezing door Diederik Samsom over de Green Deal. Door de 
coronacrisis was er minder aandacht voor duurzame activiteiten en initiatieven binnen 

de universiteit, en is hierover dus ook minder op de website van de universiteit 
gecommuniceerd dan in 2019.  

Activiteiten van het Leiden University Green Office (LUGO)  

LUGO heeft vanaf september 2020 elke maand een online evenement over duurzame 
thema’s gehouden voor studenten en medewerkers. Daarnaast is LUGO een 
samenwerking met de medezeggenschapsraden gestart en heeft LUGO een Green Paper 
geschreven met daarin haar input voor het Strategisch Plan. Sinds september 2020 biedt 
LUGO een online Duurzaamheidsnetwerk aan voor medewerkers op MS Teams. 


