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1 Inleiding 

Elk jaar brengt Wageningen University & Research centre (Wageningen UR) een milieujaarverslag (MJV) uit. 

Met dit verslag geeft Wageningen UR inzicht in de activiteiten op het gebied van milieu en voldoet zij aan de 

voorschriften uit de diverse milieuvergunningen. 

 

Wageningen UR heeft gebouwen op verschillende locaties in Nederland. Voor de activiteiten die Wageningen UR 

uitvoert op deze locaties zijn (milieu)vergunningen noodzakelijk. De vergunningen zijn zoveel mogelijk 

geclusterd per locatie/complex. In de grote (complex) milieuvergunningen zijn voorschriften opgenomen waar 

het milieujaarverslag van Wageningen UR aan moet voldoen. Voor de complexvergunning van Wageningen 

Campus zijn deze als volgt geformuleerd: 

 

‘De vergunninghouder dient jaarlijks (uiterlijk voor 1 mei) een milieuverslag uit te brengen ter kennisneming 

aan het bevoegd gezag. In het milieuverslag worden minimaal de volgende onderwerpen behandeld: 

energieverbruik en verbetering van energie-efficiency, afvalstoffen (afvoer en mate van hergebruik), 

afvalwater, lucht, waterverbruik, bodembescherming, vervoer, duurzaamheid en geluid’. 

 

In het milieujaarverslag worden voor de genoemde onderwerpen gegevens opgenomen over: 

 de door de inrichting (Wageningen UR) gedurende het voorafgaand kalenderjaar veroorzaakte 

milieubelasting; 

 de in het voorafgaande kalenderjaar uitgevoerde of in uitvoering genomen milieumaatregelen, onderzoeken 

en activiteiten, gericht op het verder terugdringen van de door de inrichting veroorzaakte milieubelasting, 

met inbegrip van afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijk geplande maatregelen, onderzoeken en 

activiteiten (m.a.w. de eventuele afwijkingen van het milieujaarplan); 

 nieuw geformuleerde of andere milieubeleidsvoornemens buiten het kader van één van die plannen in het 

verslagjaar en in het daarop volgende verslagjaar; 

 incidenten, significante storingen en/of andere ongewone voorvallen en klachten en de afhandeling daarvan 

in het verslagjaar. 

 

Het milieujaarverslag Wageningen UR gaat in op de in het milieumeerjarenplan 2015-2017 geformuleerde 

punten. In dit milieumeerjarenplan wordt aangegeven welke milieu gerelateerde onderwerpen de komende 

jaren aandacht hebben binnen Wageningen UR. Naast informatie op corporate Wageningen UR niveau bevat dit 

milieujaarverslag relevante, aanvullende informatie per organisatieonderdeel. Deze aanvullende informatie is 

tevens opgenomen in de diverse arbo- en milieujaarverslagen van de organisatieonderdelen van Wageningen 

UR. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het beleid en de bijbehorende doelstellingen van Wageningen UR voor 2015 verwoord. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de behaalde resultaten in 2015 van de milieubeleidsvelden. Vergunningvoorschriften, 

wijzigingen daarin en uitgevoerde audits worden toegelicht in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de in 2015 

voorgekomen incidenten en klachten opgenomen. In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van het 

duurzaamheidsbeleid van Wageningen UR verwoord. Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 de organisatie van de 

Kwaliteit Arbo en. Milieu (KAM)-kolom van Wageningen UR toegelicht. 
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2 Milieubeleid en milieudoelstellingen van Wageningen UR 

 
Het milieubeleid van Wageningen UR richt zich op: 

1. het minimaal voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving; 

2. de geformuleerde duurzaamheidsambitie.  

Naast het wettelijk kader heeft Wageningen UR een duurzaamheidsambitie geformuleerd. Wageningen UR kiest 

er voor om ‘voorloper’ te zijn in de eigen bedrijfsvoering. Dit betekent dat duurzaamheid integraal wordt 

opgepakt in de bedrijfsvoering, dat Wageningen UR dit uitdraagt naar buiten en dat duurzaamheid een 

vanzelfsprekend onderdeel is van de besluitvorming. Deze ambitie van Wageningen UR sluit aan bij de missie 

op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Logischerwijs is milieu een belangrijke pijler in deze 

ambitie. 

 

Uit het beleid volgen de volgende milieudoelstellingen voor Wageningen UR: 

1. voldoen aan de voorschriften van de milieuvergunningen; 

2. uitvoering geven aan het strategisch plan Wageningen UR 2015-2018.  

Ad 1. Voldoen aan de voorschriften van de milieuvergunningen 

De milieuvergunningen voor Wageningen UR zijn vergund door de bevoegd gezagen (lees: gemeenten) per 

complex. Voor Wageningen UR zijn de volgende milieuvergunningen (Wm-vergunningen) verleend: 

 Wageningen Campus; 

 De Dreijen Wageningen; 

 WUR-complex Lelystad; 

 CVI Houtribweg Lelystad. 

Daarnaast zijn de overige milieuvergunningen geclusterd in: 

 Wageningen overig; 

 Overige locaties. 

Wageningen UR bestaat uit verschillende kenniseenheden en onderdelen (zie figuur 1).  

 
Figuur 1. Organigram Wageningen UR 
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Aanvullend op het organigram dient te worden vermeld dat Energy & Exploitation Lelystad (E&EL) sinds 2013 

deel uitmaakt van Wageningen UR als apart organisatieonderdeel (in de rechterkolom).  

 

De verschillende organisatieonderdelen zijn verspreid over 28 verschillende locaties en geclusterd in complexen 

waarvoor milieuvergunningen zijn verleend (zie tabel 1). 

 

Tabel 1. Overzicht van de organisatieonderdelen die vallen onder de verschillende (complex) milieuvergunningen per 1 

januari 2015 

Locaties Wageningen 

Campus 

De Dreijen 

Wageningen  

WUR 

complex 

Lelystad 

CVI 

Houtribweg 

Lelystad 

Wageningen 

overig 

Overige 

Locaties 

Agrotechnology & 

Food Sciences Group 

(AFSG) 

X X     

Animal Sciences 

Group (ASG) 
X  X X  X1 

Environmental 

Sciences Groep 

(ESG) 

X     X2 

Energy & 

Exploitation unit 

Lelystad (E&EL) 

  X    

Plant Sciences 

Group (PSG) 
X  X   X1 

Social Sciences 

Group (SSG) 
    X3 X4 

Institute for Marine 

Resources and 

Ecosystem Studies 

(IMARES) 

     X5 

RIKILT X      

Facilitair Bedrijf (FB) X X X  X6 X7 

Concernstaf+ 

(CS+)
8
 

X    X9 X10 

 
1. Proeflocaties  
2. Sinderhoeve (Renkum) 
3. De Leeuwenborch 
4. LEI Den Haag en andere locaties 
5. IJmuiden, Yerseke, Den Helder, Texel 
6. Sports Centre De Bongerd, Botanische Tuin Belmonte, Industrieweg 34 
7. Schoutenhoef (Bennekom) 
8. De Concernstaf (CS), Wageningen International (WI) en Wageningen Academy (WA) behoren gezamenlijk tot CS+. 
9. De Aula, Achter de Aula, studentenhuisvesting in Wageningen (Haarweg en Stadsbrink)  
10. Studentenhuisvesting in Ede (voormalige Kazernes) en Bennekom (Beringhem) 

 

 

Ad 2. Uitvoering geven aan Strategisch Plan Wageningen UR 2015-2018  

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in het primaire proces van onderzoek en onderwijs. Dit komt tot 

uitdrukking in de missie ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’ en de ambitie om 

voorloper te zijn op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. In 2015 is een nieuw strategisch plan opgesteld, 

waarin de ambities van Wageningen UR voor de periode 2015-2018 zijn verwoord. Eén van de acht 

geformuleerde ambities is ‘we opereren nog sterker als een maatschappelijk verantwoorde organisatie’.  

 

In het Strategisch Plan 2015-2018 zijn risico’s en kansen die Wageningen UR ziet op het gebied van 

duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen (MVO) geformuleerd. Wageningen UR 

ontwikkelt een duidelijke en herkenbare MVO-strategie. De kern van de MVO-strategie bestaat uit het maken 

van afwegingen waarin wetenschappelijke, maatschappelijke en economische belangen elkaar in balans 

houden. Bij alles wat we doen maken we integrale afwegingen, waarbij onze verantwoordelijkheid verder strekt 

dan onze eigen activiteiten, bijvoorbeeld via duurzaam inkopen.  

http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR/Strategisch-plan.htm
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Voor duurzame bedrijfsvoering is het uitgangspunt: het realiseren van evenwicht in de huidige sociale, milieu 

en economische behoeften zonder dat de toekomstige behoeften in gevaar worden gebracht. De keuze voor het 

ambitieniveau ‘voorlopen’ betekent dat Wageningen UR duurzaamheid in haar bedrijfsvoering integraal oppakt 

en uitdraagt. Daarbij is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van de besluitvorming en wordt ‘proven 

technology’ toegepast. De hoge scores in benchmarks zoals SustainaBul en de Transparantiebenchmark 

illustreren hoe succesvol Wageningen UR is in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Over de activiteiten op 

het gebied van duurzaamheid wordt gerapporteerd in hoofdstuk 6. Een overzicht van de kengetallen, de 

geformuleerde doelen en de resultaten voor 2015 is te vinden in paragraaf 6.3.  
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3 Milieubeleidsvelden 

 

In 2015 hebben de reguliere werkzaamheden van de milieubeleidsvelden plaatsgevonden. Deze beleidsvelden 

zijn: energie, afval, (afval)water, bodem, geluid, lucht, flora en fauna (biodiversiteit), biologische veiligheid, 

externe veiligheid, milieugevaarlijke stoffen, vervoer en duurzaam bouwen. De in 2015 behaalde resultaten van 

de voorgenomen acties en doelstellingen uit het milieumeerjarenplan 2015-2017 en eventuele bijzonderheden 

worden in onderstaande alinea’s verwoord. 

 

3.1 Energie 

Wageningen UR heeft zich gecommitteerd aan de Meerjarenafspraak Energie 3 (MJA-3). De belangrijkste 

verplichting die hier uit voortvloeit, is het realiseren van een energie-efficiency verbetering van 30% in de 

periode 2005-2020. Deze 2% per jaar kan worden bereikt door energiebesparing, het zelf opwekken van 

duurzame energie en/of het inkopen van elders duurzaam opgewekte energie. 

  

De verplichtingen uit de MJA-3 worden nagekomen door Wageningen UR en leiden tot de volgende resultaten: 

 het programma implementatie energiemanagement is afgerond, de borging is belegd in de lijn;  

 de maatregelen uit het energie-efficiencyplan 2013-2016 worden uitgevoerd, waaronder het project 

duurzame energievoorziening Campus Noord (Wageningen); 

 de energiestrategie 2013-2017 is vastgesteld en wordt uitgevoerd in deze periode; 

 de incentive energie is uitgerold. Om de organisatieonderdelen inzicht te geven in hun energieverbruik 

en energiebesparing verder te stimuleren, worden zij zelf budgetverantwoordelijk. Referentiejaren zijn 

vastgesteld voor PSG (2011), ASG (2013), ESG (2013), SSG (2014) en AFSG (2017). 

Energieverbruik 

Het energiegebruik 2015 van de gebouwen en installaties van Wageningen UR is weergegeven in onderstaande 

tabel 2 en bijlage 3. 

 

Tabel 2. Energiegebruik en energieprestatie Wageningen UR van het referentiejaar 2005 en 2013-2015 

Jaar 2015 2014 2013 2005 

Elektriciteit (kWh) 55.660.591 57.129.458 59.190.720 59.581.768 

Gas (Nm3) 6.503.170 6.273.363 7.985.127 11.031.812 

Primair (GJ) 706.771 712.717 785.446 886.033 

CO2 (ton) 11.650 12.095 15.192 53.598 

Energieprestatie 
% 

2015 t.o.v. 2014 

% 

2015 t.o.v. 2005 

% gecorrigeerd 

2015 t.o.v. 2014  

Elektriciteit (kWh) -2,6% -7% -3,1%  

Gas (Nm3) +3,7% -41% -4,4%  

Primair (GJ) -0,8% -20% -3,4%  

CO2 (ton) -3,7% -78% -11,1%  

 

De verbruikscijfers van elektriciteit, aardgas, warmte, koude en water worden van alle relevante gebouwen en 

installaties gemeten en geregistreerd in het centrale Energie, registratie, beheer en informatiesysteem (Erbis). 

Dit is een professioneel systeem dat door de meerderheid van de Nederlandse universiteiten wordt gebruikt. 

Van de grootverbruikersaansluitingen (circa 95% van het totale verbruik) van elektriciteit, aardgas en water 

wordt maandelijks, gevalideerde meetdata aangeleverd door de gecertificeerde meetbedrijven. Van de kleinere 

aansluitingen worden periodiek (meest maandelijks en handmatig) de meterstanden opgenomen. Voor interne 

toerekening naar gebouwniveau en gebruikersniveau worden eigen tussenmeters gebruikt. In een aantal 

uitzonderingsgevallen waar het plaatsen van meters niet mogelijk is, wordt een toewijzing gemaakt op basis 

van de verdeling uit de huisvestingsrekening. 

 

De verbruiken van derden en studentenhuisvesting zijn in mindering gebracht op het totale verbruik.  

Om de vergelijking tussen verschillende jaren beter te kunnen doen, wordt gecorrigeerd voor klimaatinvloeden. 

Voor de correcties voor koeling en verwarming worden officiële cijfers gebruikt die jaarlijks door de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) worden aangereikt. 

 

http://www.rvo.nl/
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Energie-efficiëntie 

In 2014 is de EnergieVisie Wageningen UR 2030 geaccordeerd. Uitgangspunt is een bedrijfszekere, betaalbare 

energievoorziening waarin duurzaamheid een centrale rol speelt. Verduurzaming moet worden gerealiseerd via 

de voorkeursvolgorde: 

1. energiebesparing; 
2. duurzame energie-opwekking; 
3. compensatie van CO2-emissies.  

 

Ad 1. Energiebesparing  
Samengevat is er 3,4% energiereductie gerealiseerd in 2015 ten opzichte van 2014. Dit is inclusief correctie 

van de klimaatinvloed op koeling en verwarming. Zonder correctie was de reductie 0,8%. Daarmee is ook in 

2015 voldaan aan de MJA-3 doelstelling. De reductie is behaald, ondanks de verder gestegen 

studentenaantallen. De besparing is bereikt door onder andere het beter benutten van bestaande gebouwen. 

Verder zijn de warmtepompen optimaler ingezet, is meer warmteterugwinning toegepast, wordt steeds meer 

led-verlichting geplaatst en is er steeds verdere optimalisatie van de klimaatregelingen via het 

gebouwbeheersysteem. In 2015 is het Warmte/Koude Opslag (WKO) systeem verder uitgebreid met de koeling 

van drie gebouwen, waardoor de bestaande koelmachines aanzienlijk minder hebben verbruikt. 

 

Ad 2. Duurzame energie-opwekking  

Wageningen UR heeft in 2015 op grote schaal duurzame energie opgewekt. De windturbines in Lelystad hebben 

in 2015 ruim 77,5 miljoen kWh opgewekt. Dat heeft ook te maken met gunstige windomstandigheden. 

Daarnaast hebben de bio-Warmte/Krachtkoppeling (bio-WKK) op meerdere locaties, de WKO Wageningen 

Campus en zonnepanelen een bijdrage geleverd, zie tabel 3. Van het totale gecorrigeerde energiegebruik van 

Wageningen UR werd 115% duurzaam opgewekt. 

 

Tabel 3. Duurzame energieopwekking door Wageningen UR in 2015 (in Primair GJ) 

Bron 2015 Type energie 

Windturbines Lelystad1 699.050 GJ 

Bio-WKK’s2 59.700 GJ 

WKO Wageningen Campus 50.610 GJ 

Zonnepanelen3 974 GJ 

Totaal 810.334 GJ 

Energiegebruik  706.771 GJ 

Gecorrigeerd energiegebruik (voor klimaatinvloeden) 688.158 GJ 

% duurzame opwekking t.o.v. totaal energiegebruik 115%  

 
1 Betreft de drie windmolenparken in eigen beheer van Wageningen UR. 
2 VIC Sterksel, ACRRES Lelystad en De Marke Hengelo. De installatie van Dairy Campus Goutum is vanaf eind 2013 uit bedrijf. 
3 ACRRES Lelystad, Imares Yerseke en KTC de Marke Hengelo.  

 

Ad 3. Compensatie van CO2-emissies  

Door de behaalde energiebesparing en de inkoop van 100% groene windenergie (Certiq geregistreerd) is de 

CO2-uitstoot door gas- en elektriciteitsverbruik in vergelijking met basisjaar 2005 met 78% gedaald. 

 

Energiegebruik ICT 

Specifiek wordt ook het energiegebruik van ICT bij Wageningen UR gemonitord. In 2015 gebruikten de 

datacentra samen 1,55 miljoen kWh. In 2014 was dit verbruik 2 miljoen kWh. Daarnaast blijkt uit de 

energiebalansen en de monitoringgegevens dat ca. 3,75 miljoen kWh in de gebouwen is gebruikt voor ICT. In 

totaal is in 2015 ca. 5,3 miljoen kWh energie ten behoeve van ICT gebruikt door Wageningen UR. Dit betekent 

339 kWh per student+medewerker en 11 kWh per m2. Het energiegebruik ICT van Wageningen UR is 9,5% van 

het totale gebruik. 

 

  



  

Wageningen UR (University & Research centre) For quality of life 

 

  Pagina 10 van 48  
 

3.2 Afval 

Wageningen UR kent drie hoofdstromen afval, te weten bedrijfsafval, papier en gevaarlijk afval. Het afvalbeleid 

rondom deze stromen is in 2013 vastgesteld. In dit milieujaarverslag zijn de afvalcijfers van de vergunde 

locaties, gebouwen en activiteiten (inclusief derden) opgenomen. Een samenvatting van de gegevens over 

alleen het ingezamelde afval van Wageningen UR is opgenomen in de jaarverslaglegging.  

 

De totale hoeveelheid afgevoerd afval per organisatieonderdeel is weergegeven in tabel 4. De hoeveelheid afval 

die per complex of locatie is afgevoerd is weergegeven in bijlage 2a.  

 

Tabel 4. Totale hoeveelheid afval per organisatieonderdeel (kg) in 2015 en 2014 

Organisatieonderdeel 
Gevaarlijk 

afval 

Bedrijfs-

afval 
Papierafval Totaal % Restafval 

 2015 

AFSG 45.222 206.988 62.355 314.565 57% 

RIKILT + NVWA 35.706 24.444 13.695 73.845 25% 

ASG - Wageningen 28.363 44.799 12.545 85.707 47% 

ASG - Lelystad 100.774 177.420 30.890 309.084 51% 

ASG - overig 1 23.985 4.176 28.162 82% 

IMARES  25.552 20.916 4.016 50.484 36% 

ESG 13.876 39.718 27.835 81.429 42% 

PSG - Wageningen 19.774 231.126 24.385 275.285 73% 

PSG - PPO 29.358 232.749 12.025 274.132 26% 

SSG - Wageningen 58 46.427 20.970 67.455 40% 

SSG - overig 0 6.580 10.296 16.876 39% 

Facilitair Bedrijf 11.280 203.224 54.021 268.525 37% 

Concernstaf+ 0 33.546 17.975 51.521 61% 

Derden op WUR-terrein 47.390 180.848 4.064 232.302 24% 

Totaal 357.354 1.472.770 299.248 2.129.372 45% 

 2014 

AFSG 44.610 181.760 57.155 283.525 58% 

RIKILT + NVWA 36.890 26.806 17.541 81.237 25% 

ASG - Wageningen 28.695 42.837 16.535 88.067 46% 

ASG - Lelystad 112.006 187.370 44.080 343.456 51% 

ASG - overig 1.061 16.449 2.496 20.006 65% 

IMARES  17.170 14.592 2.887 34.649 42% 

ESG 18.412 36.649 19.580 74.641 49% 

PSG - Wageningen 17.446 405.950 30.440 453.836 53% 

PSG - PPO 21.540 194.248 23.883 239.671 35% 

SSG - Wageningen 52 42.217 22.130 64.399 45% 

SSG - overig 65 6.900 8.603 15.568 34% 

Facilitair Bedrijf 7.985 170.566 70.057 248.608 37% 

Concernstaf+ 0 35.056 14.060 49.116 50% 

Derden op WUR-terrein 52.503 97.124 5.897 155.524 37% 

Totaal 358.435 1.458.524 335.344 2.152.303 46% 

Opmerkingen bij tabel 4: 

1. PSG - PPO staat voor de locaties Randwijk, Bleiswijk, Lisse, Nagele, Valthermond, Westmaas, Vredepeel, Marwijksoord. 

2. ASG – overig staat  voor de praktijkbedrijven ASG locaties Sterksel, Hengelo (Gld.), Leeuwarden (Goutum). 

3. Het huishoudelijk afval van de NVWA wordt afgevoerd via RIKILT. Gevaarlijk afval en specifieke bedrijfsafvalstromen worden zelfstandig afgevoerd en 

staan vermeld bij ‘Derden op Wageningen UR-terrein’. 

4. SSG – overig staat voor de locatie in ’s-Gravenhage en de regiokantoren in  Assen, Alkmaar, Elst, Goes, Haaksbergen, Huissen, Leeuwarden,  Meijel en  

Oisterwijk, voor zover deze zelfstandig afval afvoeren.  
5. Bij gebouwen met meerdere huurders wordt het afval toegekend aan de hoofdhuurder. 

6. Jaarlijks composteert PSG 600 ton groenafval uit de kassen en tuinafval van Wageningen Campus. PPO-Lelystad vergist jaarlijks ca. 81 ton groenafval in 

de eigen vergister. Vanwege de gesloten kringloop is dit niet meegeteld als afval. 

http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR/Duurzaamheid/Themas/Bedrijfsvoering/Show/Afval.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR.htm
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De conclusies en bijbehorende verklaringen volgend uit tabel 4 zijn: 
 de totale hoeveelheid afval is afgenomen met 23 ton; 

 het papierafval is met 36 ton afgenomen. Een verklaring is dat Wageningen UR meer en meer digitaal 

werkt en daardoor minder papier wordt gebruikt. Daarnaast waren er in 2015 minder verhuizingen dan 

in 2014. Bij verhuizingen wordt er opgeruimd en dit heeft een toename in afgevoerd papier tot gevolg; 

 het bedrijfsafval is met 14 ton toegenomen. De stijging is te verklaren door de extra 94 ton swill die de 

NVWA heeft afgevoerd. Daarnaast is de hoeveelheid organisch afval toegenomen met 60 ton door 

betere afvalscheiding op bestaande locaties, extra locaties die swill zijn gaan scheiden en beter zicht op 

de afvalstromen van de praktijkbedrijven. Daar staat tegenover dat door beter te scheiden de 

hoeveelheid restafval is afgenomen met 34 ton en dat vanwege een afname in verbouwactiviteiten de 

hoeveelheid bouw- en sloopafval is afgenomen met 102 ton. Betere afvalscheiding heeft geleid tot een 

toename van de hoeveelheid huishoudelijk kunststof (toename van 10 ton); 

 de totale hoeveelheid gevaarlijk afval is stabiel gebleven terwijl er in 2015 meer zicht is gekomen op de 

afgevoerde hoeveelheden slib, vetresten en olie-/water-/slibmengsels uit rioolkolken, vetvangers, 

zandvangers en olie-/benzine-afscheiders, samen een toename van 31 ton. 

Uit tabel 4 blijkt ook dat er in 2015 een verbetering (van 1% punt) is te zien in de mate van afvalscheiding ten 

opzichte van 2014. Inmiddels wordt 55% van het afval gescheiden afgevoerd, in onderwijsgebouw Forum 

bedraagt het scheidingspercentage zelfs 77%. Het resultaat in het Forum gebouw is toe te schrijven aan het 

verder doorgevoerde ‘scheiden aan de bron’ en een uitgebreide verbouwing waarbij veel bouwafval is 

vrijgekomen. Zonder deze verbouwing zou het scheidingspercentage van Forum zijn uitgekomen op 70%. 

 

Verwerking afval 

Wageningen UR volgt qua afvalbeheer de Ladder van Lansink. Dit betekent dat het beheer er op is gericht 

prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen, zie ook het afvalbeleid Wageningen UR. 

 

In tabel 5 is weergegeven welke hoofdstromen afval er binnen Wageningen UR wordt gescheiden en hoe deze 

vervolgens worden verwerkt. Bijlage 2b bevat meer gedetailleerde informatie over de scheidingspercentages. 

 
Tabel 5. Samenstelling afval van Wageningen UR (kg) in 2015 

Afvalstroom Hoeveelheid (kg) 
% 

van het totaal 
Verwerkingsmethode 

Rest- + grof afval 964.352 45% 
Thermische recycling 

(afvalverbrandingsinstallaties met R1-status) 

Oud papier & karton 299.248 14% Versnipperen + recycling 

Gevaarlijk afval 287.567 14% Diverse verwerkingsmethoden, zie tekst hieronder 

Dierlijk afval 69.787 3% Vernietiging, productie van biobrandstof 

GFT / SWILL / Groenafval 304.373 14% Recycling (vergisting) 

Glas 11.953 1% Recycling 

Kunststof 35.008 2% Recycling 

Puin / bouw- & sloopafval 80.840 4% Sortering + recycling 

Overig 76.244 4% Recycling 

Totaal 2.129.372 
 

 

 
Gevaarlijk afval 
Onder gevaarlijk afval verstaan we al het afval dat gevaarlijk is voor mens, dier en milieu zoals gedefinieerd in 

artikel 1.1, lid 1 van de Wet Milieubeheer. Het gevaarlijk afval mag niet in het milieu terechtkomen maar moet 

op een juiste, duurzame manier behandeld worden. De stroom gevaarlijk afval is divers, dus zijn er veel 

verschillende soorten eindverwerkers. Denk daarbij aan terugwinning van metalen uit onder andere 

fixeervloeistof, batterijen, accu’s, lampen en elektronica, recycling van glas, hergebruik van olie, het ontgiften-

neutraliseren-ontwateren van watermengsels met zuren of basen. 

 

De belangrijkste stromen gevaarlijk afval binnen Wageningen UR zijn: laboratoriumafval, specifiek 

ziekenhuisafval (SZA), klein gevaarlijk afval (KGA) en dierlijk afvalmateriaal. Het SZA en dierlijk afvalmateriaal, 

http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR/Duurzaamheid/Themas/Bedrijfsvoering/Show/Afval.htm
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circa 59% van het totaal, moet vanwege de gezondheidsrisico’s worden verwerkt bij de gespecialiseerde 

bedrijven Zavin (verbranden met energieterugwinning) en Rendac (vernietiging, productie van biobrandstof). 

Circa 16% van het gevaarlijk afval van Wageningen UR is giftig en moet in een draaitrommeloven worden 

verbrand (met energie terugwinning). Door de hoge temperatuur in de oven en de rookgasreiniging blijft er 

niets van de giftige stoffen over. De dichtstbijzijnde draaitrommeloven staat net over de grens in Duitsland. 

 

Afvalcontracten 

In 2014 zijn de nieuwe afvalcontracten met de inzamelaar en verwerker geïmplementeerd. In 2015 is het 

aantal locaties dat gebruik maakt van deze contracten toegenomen. Daardoor wordt nu ook op deze locaties 

het afval gewogen. Per kwartaal worden de kritische prestatie indicatoren als kostprijs/ton, gewicht/m3 

(restafval), reductie afvalkosten, aantal transporten en scheidingspercentage gemonitord.  

 

Interne inzameling 

In 2015 is een aantal initiatieven onderzocht en/of gerealiseerd: 

 een student heeft in het kader van zijn stageopdracht gekeken naar de processen rondom de interne 

inzameling van de verschillende gevaarlijk afvalstromen. De aanbevelingen worden in 2016 verder 

uitgewerkt; 

 in september 2014 is in de niet-onderwijsgebouwen in samenwerking met de leverancier van warme 

drankenautomaten het Cup-2-Paper-concept ingevoerd: kartonnen koffiebekers die apart worden 

ingezameld en middels één extra bewerkingsstap kunnen worden gerecycled in de reguliere papier & 

karton-afvalstroom. 2015 is het eerste jaar waarvoor jaarcijfers kunnen worden gepresenteerd: 5.475 

kg; 

 er lopen diverse initiatieven om de afvalscheiding in de niet-onderwijsgebouwen verder te verbeteren. 

Dit heeft er o.a. toe geleid dat er vanaf oktober 2015 ook op de locaties Actio en Vitae (beide 

Wageningen Campus) GFT/SWILL-afval apart wordt ingezameld; 

 in de Leeuwenborch (Wageningen overig) is een pilot gestart met een andere manier van interne 

afvalinzameling. De resultaten van deze proef worden bekend gemaakt in 2016. 

 

3.3 (Afval)water 

Het waterverbruik is in 2015 gestegen ten opzichte van 2014. Verplaatsing van activiteiten naar Wageningen 

Campus heeft geleid tot een lokale stijging van het waterverbruik. Ook in IJmuiden is het waterverbruik 

gestegen, door een toename van “waterintensief” onderzoek. Op de andere locaties is het waterverbruik gelijk 

gebleven. Het waterverbruik 2015 van de gebouwen en installaties van Wageningen UR is weergegeven in tabel 

6 en bijlage 4.  

 

Tabel 6. Waterverbruik en prestatie Wageningen UR van het referentiejaar 2005 en 2013-2015 

Jaar 2015 2014 2013 2005 

Leidingwater (m3) 214.549 205.258 215.055 234.503 

Bronwater (m3) 52.434 56.177 59.402 139.518 

Prestatie % 2015 t.o.v. 2005 % 2014 t.o.v. 2005 % 2013 t.o.v. 2005 

Leiding (%) -9% -12,5% -8,3% 

Bron (%) -62% -59,7% -57,4% 

 

In 2015 zijn er alleen reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Bij de diverse locaties in Wageningen en Lelystad 

worden regelmatig steekmonsters van het afvalwater genomen en geanalyseerd. In 2015 is er bij vier 

steekmonsters een overschrijding van de lozingsnormen geconstateerd, twee op Wageningen Campus en twee 

op Wageningen UR complex Lelystad. Nader onderzoek toont aan dat het incidenten betrof. Er zijn maatregelen 

ter voorkoming getroffen. Hierover is gerapporteerd aan het Waterschap Vallei & Veluwe en het Waterschap 

Zuiderzeeland. 
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3.4 Bodem 

In 2015 is het volgende bodemonderzoek verricht: 

 voor de Dairy Campus in Goutum is t.b.v. de nieuwbouw een historisch bodemonderzoek gedaan. Het 

ging om een dossieronderzoek bij o.a. gemeente en provincie. Het dossieronderzoek heeft aangetoond 

dat nader verkennend onderzoek niet nodig is. 

3.5 Geluid 

In 2014 heeft de gemeente Wageningen een geluidsvisie en het bestemmingsplan “Geluidruimteverdeling 

Wageningen Campus e.o.” opgesteld. Dit biedt omwonenden de zekerheid dat de geluidsbelasting niet meer zal 

worden dan het nu is, terwijl er flexibiliteit en duidelijkheid op het gebied van de verdeling van geluidsruimte is 

gecreëerd voor de betreffende bedrijven binnen dit gebied, waaronder Wageningen UR. Beide documenten 

worden gebruikt als kader bij de ontwikkeling van de Business Strip, aan de zuidelijke rand van Wageningen 

Campus, tussen Bornsesteeg en Mansholtlaan. 

 

Wageningen UR werkt aan het systematisch toetsen van de akoestische consequenties van (toekomstige) 

wijzigingen in de bedrijfsvoering (inclusief gebouwen en activiteiten) van Wageningen Campus en De Dreijen. 

In 2015 zijn de volgende projecten akoestisch doorgerekend: 

 opleveringscontrole van de gebouwen Hyperion (nieuwbouw) en Actio-Zuid (verbouw); 

 plaatsing tijdelijke koelcontainer op locatie Triton; 

 plaatsing koel- & vriescel op locatie Carus. 

Behalve toetsing aan de vergunningsvoorschriften voor geluid worden projecten sinds mei 2014 ook getoetst 

aan de perceelwaarden uit het bestemmingsplan “Geluidsruimteverdeling Wageningen Campus e.o.”. 

 

De opgestelde geluidsrapporten geven aan dat Wageningen Campus aan de geldende geluidsvoorschriften kan 

voldoen, mits er een aantal aanvullende voorzieningen in de vorm van bronmaatregelen of afscherming wordt 

getroffen. Het treffen van voorzieningen is onderdeel van het bouwproject cq. de activiteit.  

 

3.6 Lucht 

Op het gebied van de Nederlandse emissie richtlijn (NeR) zijn reguliere werkzaamheden uitgevoerd. 

 

3.7 Flora en Fauna 

In 2013 is het flora en faunabeleid voor Wageningen Campus vastgesteld. Uitgangspunten waren:  

 het minimaal voldoen aan de eisen van de vigerende wet- en regelgeving; 

 het voldoen aan de eisen en wensen van Wageningen UR waarbij het onderwijs en onderzoek leidend is 

en de bedrijfsvoering faciliterend en volgend. Waar mogelijk wordt de biodiversiteit op Wageningen 

Campus versterkt door het onderwijs en onderzoek; 

 het in stand houden van de biodiversiteit vindt plaats via een afgewogen onderhoudsaanpak.  

Flora- en faunawet/Natuurbeschermingswet 

In 2015 zijn in verband met voorgenomen sloop van diverse gebouwen quickscans voor de flora en fauna 

uitgevoerd. Ook zijn er voor de directe omgeving habitatgeschiktheidsbeoordelingen uitgevoerd. Als negatieve 

effecten en overtredingen van de flora- en faunawet of de Natuurbeschermingswet door sloopwerkzaamheden 

te voorzien waren, is nader onderzoek uitgevoerd. Op basis van de scans en onderzoeken zijn vervolgens 

ontheffingsprocedures en/of mitigerende maatregelen gestart. 

 

Concreet zijn in 2015 de volgende projecten uitgevoerd: 

 ontheffingsprocedure flora en fauna voor sloop Biotechnion. Mitigerende maatregelen zijn genomen en 

de ontheffing is goedgekeurd; 

 vanwege voorgenomen sloop van 4 dienstwoningen aan de Houtribweg te Lelystad is een quick scan 

flora en fauna uitgevoerd. Dit gaf aanleiding tot het uitvoeren van een jaarrond onderzoek dat in 2016 

wordt uitgevoerd; 

 vanwege eventuele sloop van de locatie Edelhertweg 15 te Lelystad is een jaarrond flora- en fauna-

onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan wordt in 2016 een ontheffingsprocedure gestart; 

http://www.wageningenur.nl/upload_mm/1/f/f/b85e89b1-1177-4563-8416-c0fa7ed846e8_20140325_Flora_en_fauna_WageningenCampus_versie1.2_nederlands_intranet.pdf
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 het aanplanten van bomen i.v.m. de herplantplicht. Een deel van deze herplant loopt door tot in 2016. 

In bijlage 6 is een overzicht van de kapvergunningen en herplant opgenomen; 

 ontheffing flora en faunawet in kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor Wageningen 

Universiteit, AFSG; 

 ontheffing flora en faunawet in kader van wetenschappelijk onderzoek voor Alterra (ESG); 

 vergunning Natuurbeschermingswet 1998 in verband met nieuwbouw Dairy Campus in Leeuwarden; 

 vergunning Natuurbeschermingswet 1998 in verband met wetenschappelijk onderzoek ‘Licht op Natuur’ 

van Alterra (ESG). 

Kapvergunningen en herplantplicht 

Door renovatie, sloop, nieuwbouw en aanpassingen van de infrastructuur is de afgelopen jaren veel veranderd 

op de terreinen van Wageningen UR. Voor veel van deze activiteiten was het nodig bomen te kappen. 

Ook diverse zieke bomen en/of bomen die een gevaar voor hun omgeving kunnen vormen, bijvoorbeeld bij 

storm, zijn gekapt. Bijlage 5 geeft een overzicht van de onder voorwaarde van herplant gehonoreerde 

kapvergunningen in de periode 2011-2015. In voorgaande jaren is weliswaar gerapporteerd over de aanvraag 

van kapvergunningen, in dit milieujaarverslag wordt tevens inzicht gegeven in de uiteindelijke compensatie van 

de gekapte bomen. Hieronder volgt een korte toelichting. 

 

Tot en met 2013 was het bestemmingsplan van Wageningen Campus leidend voor de compensatie van gekapte 

bomen. De aanplant van eikenlanen in aansluiting op het lijnvormige karakter van het cultuurlandschap van het 

Binnenveld is hier onderdeel van. In dit kader zijn 249 eiken (Quercus robur) geplant langs de 

Droevendaalsesteeg, Bornse Weilanden en Bronland. Deze eikenlanen zijn als compensatie opgenomen voor de 

tot en met 2013 gekapte inheemse bomen, voor zover het niet mogelijk of zinvol was ter plekke vergelijkbare 

bomen nieuw aan te planten. Dit betreft 104 van de 249 geplante bomen. 

 

Meer kleur op de Wageningen Campus 

In 2012 en 2013 hebben gebruikers van Wageningen Campus in diverse enquêtes aangegeven dat ze graag 

meer kleur en fleur op de campus willen zien zoals bloeiende (fruit)bomen en mooie herfsttinten. In 2013 zijn 

daarom 45 bomen geplant in het centrale deel van Wageningen Campus (gebied Forum, Orion en Atlas). De 

geplante bomen voldoen aan de wensen van de gebruikers en hebben een natuurlijke uitstraling. Bij de keuze 

is ook rekening gehouden met de groeiomstandigheden op het terrein: wisselend nat en droog, veel wind en 

vrij arme grond. Het was tegelijkertijd een testcase om te kijken welke bomen het goed doen op de campus 

zonder speciale onderhoudsmaatregelen zoals bemesten en water geven. De bomen uit deze aanplant zijn in 

van 2013 tot en met 2015 gebruikt ter compensatie van de kap van vergelijkbare bomen op andere 

plekken/terreinen van Wageningen UR (wanneer herplant ter plekke niet mogelijk of zinvol was). Dit is het 

geval voor 25 bomen van de bomen die goed zijn aangeslagen, 41 in totaal. Aanvullend worden in 2016 34 

appelbomen geplant. 

 

Integraal groenplan Wageningen Campus 

Na de aanleg in 2015 van de busbaan en diverse elementen om de levendigheid op Wageningen Campus te 

vergroten (zoals het Plein voor Forum, het Amfitheater bij Impulse, de Heuvel bij Orion en The Field bij Vitae) 

was een nadere invulling nodig van de visie 'Wageningen Campus Groen en Natuur'. Ten eerste om de daarin 

aangegeven groenstructuren verder te concretiseren en te versterken. Ten tweede om binnen deze structuur 

meer aandacht te geven aan andere groenelementen, die het voor gebruikers aantrekkelijk maken om buiten te 

zijn. Gezocht werd naar een balans tussen cultuur en natuur en naar groen dat representatief is voor alle 

werkvelden van Wageningen UR. Dit heeft geleid tot het integrale groenplan van Wageningen Campus, waarin  

ook het boomcompensatieplan voor de busbaan is opgenomen, zoals overeengekomen met de provincie en de 

gemeente Wageningen. Bij de ontwikkeling van het beplantingsplan is door interne en externe deskundigen 

geadviseerd een stamdiameter van maximaal 20 cm aan te houden voor de nieuwe bomen. Dit geeft ze een 

betere overlevingskans en in de praktijk blijkt dat de bomen daardoor op den duur maat 20-24 'inhalen'.  
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3.8 Biologische Veiligheid 

Door de coördinator biologische veiligheid is op 16 juni 2015 een bijeenkomst voor Biologische 

VeiligheidsFunctionarissen (BVF-en) van Wageningen  UR georganiseerd. Belangrijk agendapunt was de 

implementatie van de nieuwe ggo-regelgeving per 1 maart 2015. Voor het ‘ingeperkt gebruik’ van niveau 1 en 

II-k is de vergunningsplicht vervangen door een kennisgevingsplicht. Dit betekent dat Bureau GGO hiervoor 

geen vergunning meer verleent, maar dat de gebruikers nu zelf een risicobeoordeling moeten uitvoeren en 

moeten bepalen welke aanvullende voorschriften van kracht zijn. Voor de overige inperkingsniveaus worden 

vergunningen afgegeven; voor elk niveau een aparte vergunning. Een inspectieteam van de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) en twee vertegenwoordigers van Bureau GGO (vergunningverlener) woonden 

de bijeenkomst bij en gaven advies voor de implementatie.  

 

Vervolgens heeft het ILT-inspectieteam een handhavingsbezoek gebracht aan PSG-WU. Dit bezoek was geheel 

gericht op de implementatie van het nieuwe Besluit en Regeling ggo. Geconcludeerd is dat Wageningen 

Universiteit de nieuwe ggo-regels op dat moment onvoldoende heeft geïmplementeerd. Op 9 september 2015 

heeft een ILT-inspectieteam een vergelijkbaar bezoek gebracht aan AFSG-F&BR. Geconstateerd is dat F&BR 

gestart is met de implementatie van het nieuwe Besluit en Regeling ggo. In beide inspectierapporten wordt 

geadviseerd extra capaciteit beschikbaar te stellen voor de implementatie van de nieuwe ggo-regelgeving.  

 

In het kader van de Regeling dierlijke producten zijn door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 

voor locaties waar handelingen met dierlijke bijproducten (DBP) worden uitgevoerd DBP-toestemmingen 

verleend. Voor Wageningen Campus is een generieke toestemming verleend voor de locaties VITAE (RIKILT), 

Gaia/Lumen/Atlas (ESG/Alterra), Axis, ASG/Zodiac en ASG/Radix. Verder zijn voor vier locaties van IMARES 

DBP-toestemmingen verleend. Op 3 december 2015 is door een inspecteur van de NVWA een 

handhavingsbezoek gebracht. Hierbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

 

Op 11 maart heeft de NVWA een audit uitgevoerd bij PSG (Unifarm) en ESG (Nergena) met betrekking tot de 

ontheffingen in het kader van (1) import van plantaardig materiaal ten behoeve van destructieve diagnose, (2) 

invoer en gebruik grond en (3) ingeperkt gebruik. Beoordeeld werd of Wageningen UR in aanmerking komt voor 

verlenging van de ontheffing in het kader van de richtlijn 2008/61/EG en richtlijn 2002/29/EG. Op basis van 

geconstateerde tekortkomingen heeft de NVWA aanbevelingen gedaan. Een plan van aanpak is opgesteld, de 

tekortkomingen zullen in de loop van 2016 zijn verholpen. 

 

3.9 Externe veiligheid 

Wageningen UR heeft voor de organisatieonderdelen die gebruik maken van radioactieve bronnen een 

complexvergunning volgens de Kernenergiewet (Kew). De algemeen stralingsdeskundige rapporteert jaarlijks 

over de uitvoering van het stralingshygiënisch beleid aan de Raad van Bestuur van Wageningen UR en aan de 

overheidsinstanties die belast zijn met het toezicht op de stralingsveiligheid. In het kader van de Kew-

complexvergunning zijn op alle locaties inspecties uitgevoerd waarbij is nagegaan of stralingslimieten worden 

overschreden en of aan vergunningsvoorschriften werden voldaan.  

 

Op 30 september is door de toezichthouder van de overheid (Inspectie SZW/Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 

Stralingsbescherming) een handhavingsbezoek gebracht. Aan de hand van een aantal inspectiepunten is 

nagegaan of aan de wettelijke voorschriften op gebied van de Kernenergiewet wordt voldaan. Hoewel er geen 

sprake is van grote tekortkomingen in de zorg voor de stralingshygiëne is toch een aantal overtredingen 

vastgesteld waarvoor een handhavingstraject is ingezet. 
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3.10 Asbest 

In 2015 is een Wageningen UR-breed asbestbeleid vastgesteld met als doel: 

 zorgen voor een veilige omgeving voor medewerkers, studenten en derden; 

 voldoen aan wet- en regelgeving; 

 vastleggen van taken en verantwoordelijkheden hoe binnen Wageningen UR met asbest wordt 

omgegaan. 

Hiervoor zijn alle gebouwen van voor 1994 geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest. In 2015 is 

vervolgens gestart met het opstellen van asbestbeheersplannen voor die gebouwen waarin asbest aanwezig is. 

Dit loopt door tot in 2016. In alle gebouwen waarin een risicovolle asbestsituatie is aangetroffen zijn direct 

maatregelen genomen en waar nodig saneringen uitgevoerd. 

 

In 2015 zijn in het kader van onderhoud en asbestbeleid diverse asbestsaneringen uitgevoerd: 

 Nergena; 

 dienstwoning Duivendaal 3; 

 dienstwoningen 16 en 17 Edelhertweg Lelystad; 

 bedrijfsschuur Edelhertweg 3 Lelystad; 

 Sporthal de Bongerd; 

 bollenveld Lisse. 

 

3.11 Vervoer 

Door de concentratie van gebouwen en activiteiten op Wageningen Campus is het verkeer naar, over en van 

Wageningen Campus flink toegenomen. Om de bereikbaarheid van Wageningen Campus te verbeteren is in 

2015 gewerkt aan het in goede banen leiden van de verkeersstromen. Ook werden de knelpunten die 

samenhangen met de toestroom van fietsers en automobilisten aangepakt. 

 

In 2015 is de aanleg van de busbaan voor de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) over Wageningen 

Campus afgerond. De busbaan werd in augustus in gebruik genomen. Doordat de Valleilijn nu via twee 

bushaltes over de campus rijdt, is de bereikbaarheid van Wageningen Campus vanaf treinstation Ede-

Wageningen verbeterd. De busbaan is door de provincie Gelderland aangelegd, in samenwerking met de 

gemeente Wageningen en Wageningen UR. 

 

Eind 2013 zijn 12 oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd. In fietsenstallingen bij diverse gebouwen 

zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen/scooters geplaatst. Ten opzichte van 2014 is een toename in het 

gebruik van de laadvoorzieningen te zien. De oplaadpunten zijn openbaar en te gebruiken door medewerkers, 

studenten en bezoekers van Wageningen UR. De oplaadpunten zijn aangegeven op de plattegrond van 

Wageningen Campus. 

 

Gebruik van het openbaar vervoer voor dienstreizen binnen Nederland wordt gestimuleerd. Medewerkers 

dienen hiervoor gebruik te maken van de NS Businesscard. In het reisbeleid voor internationale reizen is het 

uitgangspunt dat het openbaar vervoer de voorkeur verdient voor dichtbij gelegen bestemmingen in Europa.  

Ook het gebruik van videoconferencing wordt gestimuleerd, waardoor niet alleen wordt bespaard op reisuren en 

–kosten, maar ook op reductie van de CO2-uitstoot. 

 

Het gebruik van vervoersmogelijkheden wordt gemonitord, o.a. voor de CO2 footprint. Jaarlijks wordt het woon-

werkverkeer, de dienstreizen (met auto, openbaar vervoer en vliegreizen) en het gebruik van lease- en 

huurauto’s in kaart gebracht. In december 2015 is een mobiliteitsmeting uitgevoerd. Medewerkers en 

studenten is gevraagd een enquête in te vullen met als belangrijkste vraag: “Hoe reis jij naar je werk of naar 

de Wageningen University?” Ruim 1000 medewerkers en 850 studenten hebben deelgenomen aan de enquête. 

Doel van de enquête is het verkrijgen van beter inzicht in de manier waarop medewerkers en studenten van en 

naar hun werk- of onderwijsplek reizen. Op basis van de resultaten wil Wageningen UR een actueel 

mobiliteitsplan opstellen, inclusief maatregelen om duurzaam vervoer naar de gebouwen van Wageningen UR 

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Mobiliteit.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Gebouwen-en-routebeschrijvingen.htm
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aantrekkelijker te maken. Ook wil Wageningen UR haar impact van vervoer op haar CO2-footprint beter in kaart 

brengen.  

 

3.12 Duurzaam bouwen 

In 2015 zijn de volgende huisvestingsgerelateerde acties ondernomen en resultaten behaald: 

 diverse onderzoeken en maatregelen in het kader van duurzaam bouwen en energie-efficiency; 

 zichtbaar plaatsen van e-labels voor de gebouwen waar veel studenten en bezoekers komen, zoals de 

gebouwen Forum, Orion en Atlas; 

 het planmatig conditie-gestuurd onderhoud, dat wil zeggen rekening houdend met de status en 

toekomstplannen van de panden (handhaving, verkoop of sloop); 

 de realisatie van het nieuwe gebouw Helix, een uiterst duurzaam gebouw met een compacte 

bouwvorm, uitstekende isolatie, warmteterugwinning, betonkernactivering en aansluiting op de 

Warmte-Koude Opslag (WKO). Het gebouw heeft mede door deze duurzame maatregelen een 

GreenCalc-score van 520. Dit is ver boven de streefwaarde van 215;  

 concentratie van gebouwen op Wageningen Campus, om de grote groei van het aantal studenten op te 

kunnen vangen en de wens om het onderwijs en onderzoek in elkaars nabijheid te huisvesten. Door 

deze concentratie kunnen elders gelegen accommodaties worden afgestoten. Dit leidt tot een reductie 

van circa 20% van het totale gebouwoppervlak in 2015 ten opzichte van 2010. Door realisatie van de 

voorgenomen onderwijsvoorzieningen en de daarmee samenhangende efficiencymaatregelen kan 

Wageningen University doorgroeien tot een omvang van 10.000 studenten. Dit aantal is in 2015 

bereikt; 

 van de in 2013 door de Raad van Bestuur geaccordeerde Campus Strategy zijn in 2015 belangrijke 

projecten in aanbouw genomen en grotendeels gerealiseerd. Voor de aandachtsgebieden levendigheid, 

hospitality en communicatie, acquisitie en ondernemerschap zijn belangrijke wapenfeiten de realisatie 

van de incubator Plus Ultra en Campus Plaza met 440 studentenwoningen, kleinschalige 

winkelvoorzieningen en een kinderdagverblijf. Voorts is een nieuw inrichtingsplan voor de campus 

gerealiseerd met het Plein (voor Forum), Amfitheater en verbreding van voet- en fietspaden. Dit alles 

omgeven door de aanleg van extra groenvoorzieningen. 
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4 Vergunningen 

4.1 Vergunningvoorschriften 

De geldende voorschriften die zijn opgesteld in de milieuvergunningen gelden voor activiteiten van de 

verschillende organisatieonderdelen. Een overzicht daarvan is te vinden in de tabellen 7a en 7b.  

 

Tabel 7a. De geldende voorschriften voor de verschillende organisatieonderdelen 

Organisatie 

onderdeel 

Milieu-

logboek1 

Chemicaliën 

registratie2 

Energie- en 

waterregistratie3 

Calamiteiten-

plan4 

Onderhoud, 

keuringen, 

controles5 

AFSG X X X X X 

ASG X X X X X 

ESG X X X X X 

E&EL X X X X X 

PSG X X X X X 

SSG   X X X 

IMARES  X X X X 

RIKILT X X X X X 

FB X X X X X 

CS+ X  X X X 

 

1. Het milieulogboek ontsluit informatie over onderhoud, metingen, keuringen, controles en milieuonderzoeken. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van bestaande informatiebronnen zoals Gevaarlijke stoffen Registratie- & Opsporingssysteem (GROS), Energie, registratie, beheer en 

informatiesysteem (Erbis) en tekeningen in Planon. Omdat IMARES buiten de complexvergunning valt is het voor IMARES niet wettelijk verplicht om een 

milieulogboek bij te houden. IMARES hanteert een andere registratiemethode. 

2. Chemicaliënregistratie moet plaatsvinden op alle locaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Grotendeels wordt hiervoor het GROS gebruikt. 

3. Registratie van water, gas/warmte- en elektriciteitsgebruik vindt plaats in Erbis. 

4. Jaarlijks worden de calamiteitenplannen van de gebouwen beoordeeld en desgewenst aangepast aan de actuele situatie. Het 

calamiteitenmanagementteam wordt betrokken bij de oefeningen ter plaatse. 

5. Periodieke controles en testen van de installaties worden uitgevoerd om emissie naar het milieu te bepalen en de veilige werking te garanderen. 

Voorbeelden hiervan zijn afvalwatercontroles, controle naar geuremissie, zuurkastcontroles, controles mestopslag, controles Nederlandse emissie richtlijn 

(NeR), en controles van gebouwgebonden installaties. Keuringsrapporten worden opgenomen in het milieulogboek. 

 

Alle organisatieonderdelen werken volgens de wettelijke richtlijnen. De borging van taken van processen ten 

aanzien van milieu kunnen belegd en geborgd worden via een gecertificeerd kwaliteitssysteem. De 

organisatieonderdelen zijn echter vrij om te bepalen of en in hoeverre ze met een dergelijk systeem werken. De 

eigen cultuur, wensen of verwachtingen van de eigen medewerkers, omwonenden of klanten kunnen bepalend 

zijn voor de keuze voor een (gecertificeerd) kwaliteitssysteem. Tabel 7b geeft een overzicht van de systemen 

die bij verschillende onderdelen van Wageningen UR in gebruik zijn. 

 
Tabel 7b. De kwaliteitssystemen in gebruik bij de organisatieonderdelen 

Organisatie 

onderdeel 

Systemen Toelichting 

ASG 
ISO 9001  

ISO 17025 

ISO 17043 

Voor CVI en Wageningen Livestock Research (WLR). 

Voor CVI, 60 geaccrediteerde (diagnostische) testen. 

Voor CVI, rondzendoefeningen. 

ESG 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 17025 

 

 

ISO 26000 

ISO 17043 

Voor Alterra en de Wettelijke onderzoekstaken (WOT) 

Voor Alterra 

Voor CBLB (= Chemisch Biologisch Laboratorium Bodem) en WEPAL (= 

Samenwerkingsverband van de onderzoeksgroepen Bodemchemie en Bodem chemische 

kwaliteit binnen departement Omgevingswetenschappen van Wageningen Universiteit). 

Voor de totale Sciences Group 

Voor Wageningen University Omgevingswetenschappen 

PSG ISO 9001  

SSG ISO 9001 Voor onderdeel LEI 

IMARES ISO 9001  

ISO 17025 
 

RIKILT ISO 17025 

ISO 17043 
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4.2 Wijzigingen vergunningen 

In het afgelopen jaar zijn 56 vergunningstrajecten begeleid, zie tabel 8.  

 

Tabel 8. Overzicht vergunningstrajecten Wageningen UR in 2015  

Locatie Project Vergunningen1 

Complex De Dreijen Deelintrekking/-revisie Wm Wabo-milieu 

Complex De Dreijen Kappen dode bomen Wabo-kappen (noodkap) 

Complex De Dreijen Verlengen Wm-vergunning Wm-vergunning 

Complex De Dreijen Biotechnion Sloop Biotechnion Ontheffing Flora- en faunawet 

Complex De Dreijen Biotechnion Asbestsanering en sloop Wabo-slopen 

Complex De Dreijen Computechnion Tijdelijke studentenhuisvesting Wabo-bouwen 

Complex De Dreijen Glasblazerij Sloop Glasblazerij Wabo-slopen 

CVI Lelystad Nieuwbouw onderzoeksvleugel Wabo-bouwen en milieu-neutraal 

Diverse locaties in Wageningen AID 2015 APV 

Ede/Kootwijk Verlenging project ‘Licht op natuur’ Wabo-bouwen en RO 

Goutum Dairy Campus Uitbreiding en nieuwbouw Wabo-bouwen en milieu 

Goutum Dairy Campus Uitbreiding en nieuwbouw Ontheffing Natuurbeschermingswet 

Goutum Dairy Campus  Uitbreiding en nieuwbouw Waterwetvergunning 

Goutum Dairy Campus Opwaardering mestvergister Wabo-bouwen en milieu 

Imares Den Helder In gebruik name Zeevaartschool Melding Activiteitenbesluit 

Imares Den Helder Aanpassen locaties Vergunning vrijstelling accijns 

Imares IJmuiden Belastingvrije import proefmateriaal Douanevergunning 

Lelystad Edelhertweg 16-18 Sloop 2 dienstwoningen Wabo-slopen 

Midden Drenthe Verlenging onderzoeksproject ‘Licht op 

natuur’ 

Natuurbeschermingswet 

PPO Bleiswijk Uitbreiding ggo-activiteiten Wabo-milieu 

PPO Bleiswijk Bouw foliekas Wabo-bouwen 

PPO Lisse Asbestsanering proefvelden d.m.v. 

handpicking 

Melding asbestsanering 

PPO/AGV Lelystad In gebruik nemen houtsnipperketel Melding Activiteitenbesluit 

PPO/AGV Lelystad Asbestsanering bedrijfsschuur Wabo-slopen 

PPO/AGV Lelystad In gebruik nemen propaantank Melding Activiteitenbesluit 

Sport Centre De Bongerd Sloop deel Bongerd Wabo-slopen 

Sport Centre De Bongerd Bouwen 2e sporthal Wabo-bouwen 

Sport Centre De Bongerd Melding activiteit Melding Activiteitenbesluit 

Sport Centre De Bongerd Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 

Wageningen (stadscentrum) Togaloop cortège i.v.m. Dies Evenementenvergunning 

Wageningen Campus Axis-Z In gebruik nemen WKO Watervergunning 

Wageningen Campus en complex De 
Dreijen 

Kap diverse bomen Wabo-kappen 

Wageningen Campus 

Evenemententerrein 

AID 2015 APV, Horecavergunning en vergunning 

gebruik feesttent 

Wageningen Campus Futurum  Sloop i.v.m. uitbreiding dakkapellen Wabo-slopen (geweigerd) 

Wageningen Campus Futurum  Bouw dakkapellen Wabo-bouwen 

Wageningen Campus Futurum Sloop i.v.m. uitbreiding dakkapellen Wabo-slopen (geaccepteerd) 

Wageningen Campus Helix Bouw overdekte fietsenstalling Wabo-bouwen en kappen 

Wageningen Campus Helix Bouw overdekte fietsenstalling Aangepaste vergunning i.v.m. bezwaar 

Wageningen Campus Helix Kappen dode bomen Wabo-kappen (noodkap) 

Wageningen Campus Nergena Onderzoekskas Solynta Principeverzoek  bestemmingsplan 

Wageningen Campus Nergena Sanering asbest dakplaten Wabo-slopen 

Wageningen Campus Orion AID-themabekendmakingsfeest Evenementenvergunning en ontheffing 

Horeca 

Wageningen Campus Orion en 

Evenemententerrein  

Film Food Festival on Tour APV en horecavergunning 

Wageningen Campus Orion en 
Evenemententerrein 

Openluchtconcert Junushoff APV en horecavergunning 

Wageningen Campus Radix Agros Bouwen van een vogelafweerkooi ter 
bescherming van fruitbomen 

Wabo-bouwen 

Wageningen Hoogstraat Ophangen spandoek t.b.v. promotie 
AID slotfeest 2015 

Vergunning ophangen spandoek 

Wageningen UR Invoer opiaat Invoerontheffing 

Wageningen UR (algemeen) Intrekking t.b.v. distelleertoestellen Accijnsvergunningen 

Wageningen UR (DLO en WU) Registratie chemische stoffen Registratieverklaring WVMC 2a 

Wageningen UR (heel Nederland) Algemeen onderzoek Alterra Ontheffing Flora- en faunawet 

Wageningen UR (heel Nederland) Algemeen onderzoek WU Ontheffing Flora- en faunawet 

Wageningen UR (vier procedures) Ontheffing t.b.v. onderzoek Opiumwet 

 

NB1:  Wabo = Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht 
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Daarnaast zijn er op complexniveau de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 

 Wageningen De Dreijen: Aanvraag voor verlenging van de Wm-vergunning tot 1 oktober 2016 i.v.m. 

vertraging van de verhuizing van het Biotechnion naar Helix (nieuwbouw Wageningen Campus); 

 Lelystad Wageningen UR-complex: Verkennen van revisie Wm Koepelvergunning ‘Wageningen UR 

complex Lelystad’, inclusief lozingsvergunning; 

 Lelystad overig: Verkennen van revisie Wm-vergunning CVI Houtribweg 39 na realisatie van de 

nieuwbouw in 2016; 

 Nederland overig: Het Besluit emissievrije huisvesting is op 1 augustus 2015 van kracht geworden. 

Conform het MJP 2016-2018 zal dit bij betrokken locaties van ASG worden uitgezet.  

 

4.3 Milieuaudits 

In het verslagjaar zijn interne audits gehouden door de sectie Veiligheid en Milieu (V&M) en externe audits 

(handhavingsbezoeken) door het bevoegd gezag. De verschillende audits zijn hieronder weergegeven. 

 

Interne audits 

De verantwoordelijke KAM-functionarissen bij de organisatieonderdelen zijn verantwoordelijk voor het naleven 

van de vergunningvoorschriften en de daarbij behorende interne audits.  

 

Externe audits Wm-vergunningen 

Op de diverse locaties van Wageningen UR zijn in 2015 handhavingscontroles door het bevoegd gezag in het 

kader van de Wm-vergunning uitgevoerd (zie tabel 9). 

 

Tabel 9. Overzicht externe audits in 2015 

Complex/plaats Locatie Datum Aard audit 

Lelystad  Runderweg 6 Acrres 20 januari 2015 Onaangekondigde controle 

Waterschap Zuiderzeeland 1) 

Complex De Dreijen div. gebouwen en terrein 19 mei 2015 Reguliere milieucontrole 

Imares Yerseke Korringaweg 5 7 september 2015 Reguliere milieucontrole 

Lelystad Edelhertweg 1 en 15 18 september 2015  Monstername afvalwater 

Wageningen Campus Unifarm en Nergena 29 september 2015 Reguliere milieu-/hercontrole 

Lelystad Edelhertweg 1 en 15 10 oktober 2015 Conform handhavingsplan 

Lelystad Runderweg 6 en 8 10 oktober 2015 Conform handhavingsplan 

Lelystad CVI Houtribweg 39 16 november 2015 Conform handhavingsplan 

Lelystad Runderweg 6 en 8 22 december 2015 Administratieve hercontrole 

 
1)  Tijdens een onaangekondigde controle door het waterschap Zuiderzeeland is geconstateerd dat er ongewenste lozingen plaatsvonden 

van de sleuvensilo’s op het oppervlaktewater. Dit werd veroorzaakt door verstopte afvoerputten die er voor zorgen dat percolaatwater 

gecontroleerd wordt opgevangen. Tijdens de veelvuldige regenval in die periode is percolaatwater vermengd met regenwater in de 

kavelsloten terechtgekomen Dit is een overtreding waar door het waterschap een proces-verbaal is opgemaakt. Op grond hiervan heeft 

Wageningen UR een boete van € 1.000,- gekregen omdat nalatigheid werd verweten. 

 

Los van de bovengenoemde (milieu-)controles vinden er ook controles plaats door NVWA en Bureau GGO. Deze 

vinden separaat plaats op de diverse locaties gedurende het hele jaar. 
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5 Klachten en incidenten 

 

Klachten en incidenten worden centraal geregistreerd, inclusief de probleemanalyse, opvolging en 

verminderen/voorkomen van de directe gevolgen. Hierdoor kan Wageningen UR: 

 acties formuleren ter voorkoming van herhaling; 
 intern en extern rapporteren; 

 inzicht verkrijgen op organisatieonderdeel en op corporate niveau; 
 archiveren; 
 melden bij en informeren van het bevoegd gezag. 
 

In het verslagjaar 2015 zijn er 193 incidenten geregistreerd via het incidentenmeldformulier, waarvan er twee 

zijn geclassificeerd als een milieu-incident, zie tabel 10.  

 

Tabel 10. Meldingen via incidentenmeldformulier in 2015 
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Ongeval met gering letsel 20 12 3 1 5 10  1 3 1  2 58 

Ongeval met enig letsel (arts nodig) 8 5 4  1 2 2 3 5 1 1 5 37 

Anders 6  3 1 7 5  5 5    32 

Brand(melding) 1  2  13   1 3 1   21 

Onveilige situatie of mankement 7  2   1  2 3 1   16 

Ongeval zonder letsel 6 3      2  1   12 

Bijna-ongeval 1 2   1 2   1    7 

Ongeval met ernstig letsel   1  1 1   2    5 

Incident met biologische agentia   1          1 

Milieu incident     1    1    2 

Poederbrief    1         1 

Vermissing en diefstal   1          1 

Bommelding              

Dodelijk ongeval              

Incident met radioactiviteit              

Milieu incident met GGO              

Totaal  49 22 17 3 29 21 2 14 23 5 1 7 193 

 

 

Naast de twee milieu incidenten zijn er geen incidenten met een mogelijke milieucomponent gemeld. Daarnaast 

werd één ongeval met biologische agentia gerapporteerd waarbij geen besmetting is opgetreden. Deze drie 

incidenten zijn hieronder gedetailleerder omschreven: 

 

Incident 1  Illegaal lozen van vetten en oliën in de hemelwaterafvoer, ESG (milieu incident). 

Aard Tijdens de audit ISO14001 op 3 juli 2015 is een oliën- en vetvervuiling van de 

hemelwaterafvoer rond de gebouwen van Gaia en Lumen geconstateerd.  

1 Parkeerplaats tussen het Bedrijfsgebouw/Energiegebouw. 

2 Gebouw Lumen noordkant ter hoogte van bestaande catering. 

3 Lumen ten oosten van het gebouw waar in het verleden het restaurant was gevestigd. 

Vervolgactie Metingen uitgevoerd om de vervuilingsgraad te bepalen. Deze overschrijden de grens voor het 

riool niet. Echter voor hemelwaterafvoer is de grens 0 en wordt dus overschreden.  

Opvolging Plaatsing van vetafscheiders in hemelwaterafvoer richting de vijver. 

Milieuschade Mogelijk dat de vervuiling in het natuurgebied inclusief vijver achter de gebouwen van ESG aan 

de noordkant wordt afgevoerd. Door forse regenval is de vervuiling uitgespoeld. Dit is niet 

gemeten. 

Preventie Geen. 

Status  Lopend. 
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Incident 2  Verwonding in rabiës BSL-III lab, CVI Lelystad  (incident met biologische agentia). 

Aard Tijdens regulier onderhoud aan een centrifuge werd slachtoffer tijdens het doormeten van een 

onderdeel door zijn collega geprikt met een zelf meegebrachte multimeter.  

Vervolgactie Het wondje is grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd met ethanol (70%).  

Milieuschade Geen, de multimeter was schoon en door de technici zelf mee naar het laboratorium genomen, 

er is derhalve geen risico op besmetting met rabiës virus. 

Opvolging Geen. 

Preventie Geen. 

Status Afgerond. 

 

Incident 3  Ongewenste lozing van percolaatwater op het oppervlaktewater (kavelsloot) bij Acrres, 

Runderweg 6 in Lelystad. 

Aard Vanwege overvloedige regenval en de verstopping van het interne rioleringssysteem 

(afvoerputten) is het er percolaatwater tezamen met regenwater van het erf afgelopen en in de 

in kavelsloot terechtgekomen. 

Vervolgactie Sloot is schoongemaakt nadat er een onaangekondigde controle door het waterschap 

Zuiderzeeland was geweest. Deze lozing was niet door het personeel opgemerkt. 

Milieuschade Gering, omdat het slechts over een korte periode ging. 

Opvolging Door het waterschap is hier vanwege nalatigheid (onderhoud) een boete opgelegd. Zie hiervoor 

ook tabel 9. ‘Overzicht externe audits in 2015’. 

Preventie De afvoerputten en rioleringen worden in de toekomst periodiek gecontroleerd. 

Status Afgerond. 

 

Verder is er in 2015 één klacht geregistreerd. 

 

Klacht 1  Geluidsoverlast Wageningen Campus tijdens activiteiten Nieuwe Universiteit.  

Aard Vanwege het onaangekondigd (af-)spelen van versterkte muziek na 22.00 uur heeft een klager 

overlast ervaren. 

Vervolgactie De politie heeft deze activiteit beëindigd omdat er geen vergunning was verleend. 

Milieuschade Geen. 

Opvolging Organisatie is aangesproken/aangeschreven d.m.v. een brief. Klager is op de hoogte gesteld 

d.m.v. een persoonlijke mail. 

Preventie Betere communicatie over wat wel en niet is toegestaan aangaande akoestische of versterkte 

muziek in de avonduren. 

Status Afgerond. 

 



  

Wageningen UR (University & Research centre) For quality of life 

 

  Pagina 23 van 48  
 

6 Duurzaamheid 

 

6.1  Duurzaamheid bij Wageningen UR in 2015 

Integratie van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering was ook in 2015 een belangrijke 

doelstelling. Voor de duurzaamheidsthema’s energie, afval, CO2 emissies, bouwen, catering en mobiliteit werd 

voortgeborduurd op het plan ‘Show it’ (2013-2014). In dit plan stond de ambitie om voorop te lopen centraal. 

Waar ‘Show it’ nog vooral gericht was op milieuthema’s, werd in 2015 sterker ingezet op de verbreding naar 

maatschappelijke en sociale thema’s. In 2015 zijn belangrijke stappen gezet in het formuleren van de MVO-

strategie. In de aanpak zijn drie pijlers van belang: maak waar wat je zegt en laat zien wat je doet, creëer 

bewustwording binnen en buiten de organisatie en zoek naar verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en 

bedrijfsvoering. Resultaten van deze benadering zijn verwoord in het Jaarverslag Wageningen UR (zie Over 

Wageningen UR) en worden in deze paragraaf kort toegelicht. 

 

Op het internet van Wageningen UR is een samenvatting van de behaalde resultaten van duurzame 

bedrijfsvoering te vinden. In meer detail zijn de resultaten van ‘bouwen’, ‘energie’, ‘afval’ en ’mobiliteit’ 

verwoord in de verschillende paragrafen van dit milieujaarverslag. Ook inkoop en catering zijn belangrijke 

onderwerpen binnen de duurzame bedrijfsvoering van Wageningen UR. Daarnaast helpt Green Office 

Wageningen met haar activiteiten om studenten en medewerkers te bereiken. Ook de resultaten van inkoop, 

catering en Green Office Wageningen in 2015 worden hieronder toegelicht. 

 

MVO Agenda 

De Duurzaamheidsgroep1 werkte in 2015 aan het formuleren van een MVO strategie voor Wageningen UR. Het 

uitgangspunt was de in het Strategisch Plan 2015-2018 geformuleerde MVO-ambitie: ‘Het past bij onze 

organisatie en ons domein dat we groot belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 

komende jaren steken we hier meer energie in door een duidelijke en herkenbare MVO-strategie te formuleren. 

De kern daarvan bestaat uit het maken van afwegingen waarin wetenschappelijke, maatschappelijke en 

economische belangen elkaar in balans houden en waarin onze verantwoordelijkheid zich niet beperkt tot onze 

eigen activiteiten.” 

 

Tijdens twee workshops is door medewerkers op diverse sleutelposities binnen onze organisatie 

geïnventariseerd welke MVO onderwerpen belangrijk gevonden worden binnen Wageningen UR. Het resultaat 

van deze inventarisatie was een “gerangschikte” short list van MVO onderwerpen. Vervolgens is een analyse 

gemaakt van wat (externe) stakeholders van Wageningen UR belangrijk vinden. De interne en de externe 

analyse waren de basis voor de door de Duurzaamheidsgroep opgestelde prioriteringsmatrix (ook wel 

materialiteitsassessment genoemd), die eind 2015 door de RvB is geaccordeerd.  

 

De prioriteringsmatrix MVO is de basis voor de jaarverslaglegging op basis van de G4 richtlijnen van de Global 

Reporting Initiative (GRI). Ook zal de prioriteitenmatrix gebruikt worden als startpunt voor de totstandkoming 

van de definitieve MVO agenda in 2016. Uitgangspunt hierbij is dat we bij al onze beslissingen de 

wetenschappelijke, sociale en economische belangen in het oog houden. Het gaat er daarbij niet zo zeer om 

wat we doen, maar waarom we het doen. Welke keuzes maken we, welk effect hebben de keuzes op 

belanghebbenden (stakeholders) en kunnen we die keuzes ook verantwoorden? Onze verantwoordelijkheid gaat 

daarbij verder dan onze eigen activiteiten. 

 

Inkoop 

Wageningen UR volgt bij aanbestedingen de geldende wet- en regelgeving op inkoopgebied en de beginselen 

proportionaliteit, objectiviteit, non-discriminatie en transparantie. Naast de geldende wet- en regelgeving kent 

Wageningen UR een eigen inkoopbeleid. Op internet zijn de betreffende documenten te raadplegen, zie link.  

 

                                                 
1 De activiteiten van de Duurzaamheidsgroep worden toegelicht in hoofdstuk 7. 

http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR/Duurzaamheid/Themas/Bedrijfsvoering.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Over-Wageningen-UR/Duurzaamheid/Themas/Bedrijfsvoering.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Faciliteiten/Facilitair-Bedrijf-1/FBInkoop-1.htm
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De werkwijze binnen Wageningen UR is om duurzaam in te kopen en waar mogelijk, minimaal de 

duurzaamheidscriteria van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toe te passen. Dit geldt voor alle 

producten en diensten: van bouwmaterialen tot koffiebekertjes en diensten zoals schoonmaak en beveiliging. 

Aanvullende duurzaamheidscriteria bij inkooptrajecten kunnen worden voorgelegd aan een 

duurzaamheidspanel, bestaande uit ongeveer 85 medewerkers en studenten van Wageningen UR.  

 

Daarnaast vindt Wageningen UR het wenselijk om de maatschappelijke rol van Wageningen UR tot uitdrukking 

te laten komen door regionale leveranciers in te schakelen, voor zover dit niet strijdig is met wet- en 

regelgeving op dit vlak. In de praktijk betekent dit dat de inkopers van Wageningen UR de interne 

opdrachtgever attenderen op de verschillende mogelijkheden die ingezet kunnen worden tijdens het 

inkoopproces en in de contractperiode. Hiervoor wordt het MVI groeimodel ingezet. Het MVI-groeimodel is een 

methode om de inspanningen rond Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te meten en om een hogere MVO 

awareness te realiseren.  

 

Wageningen UR werkt volledig digitaal in het inkoopproces. Als aanbestedingstool wordt er gebruik gemaakt 

van het digitale platform. Ook het bestelproces is gedigitaliseerd, waarmee de basis is gelegd voor de verdere 

digitale afhandeling van facturen. Leveranciers worden gestimuleerd facturen digitaal in te dienen. Aangezien 

het om grote aantallen orders en facturen gaat, wordt er aanzienlijk minder papier, tonercartridges en 

postvervoer gebruikt. 

 

Wageningen UR beschikt over een klachtenloket, waar belanghebbenden schriftelijk een klacht kunnen indienen 

over een specifieke aanbestedingsprocedure. De manier waarop de klacht dient te worden ingediend, hoe deze 

wordt beoordeeld en afgehandeld is geformuleerd in de aanbestedingsdocumentatie.  

 

Behaalde resultaten in 2015: 

 in totaal werden 31 aanbestedingen afgerond met een totale waarde van € 52,2 miljoen. Voor negen 

inkooptrajecten daarvan, met een totale waarde van € 35,4 miljoen, golden duurzaamheidscriteria van 

RVO. Hierdoor kan de conclusie worden getrokken dat Wageningen UR over 2015 100% duurzaam heeft 

ingekocht op basis van haar duurzaamheidsscan; 

 er zijn twee klachten ontvangen. Beide klachten zijn in behandeling genomen en beoordeeld. Er zijn 

geen (corporate) contracten ontbonden;  

 het duurzaamheidspanel is in 2015 niet om input gevraagd; 

 het inkoopbeleid is in 2015 geactualiseerd met het doel het beleid te vereenvoudigen en compacter te 

maken. 

 

Catering 

Wageningen UR heeft zich als doel gesteld dat wat in de bedrijfsrestaurants en via de vending automaten 

verkocht wordt duurzaam en gezond dient te zijn. De cateraars nemen duurzaamheid serieus. Dat blijkt uit hun 

duurzaamheidsbeleid als ook uit de jaarlijkse arbo- en milieu audits en tevredenheidsonderzoeken. Zo zorgen 

zij ervoor dat duurzaamheid zichtbaar is en dat Fair Trade producten met een extra logo worden aangeduid. 

Daarnaast bestaat minimaal 40% van hun inkoop gegarandeerd uit biologische producten, zonder chemische 

bestrijdingsmiddelen en kunstmest, vrij van genetische modificatie en aandacht voor dierenwelzijn. De 

milieubelasting door verpakkingsmateriaal dient zo veel mogelijk beperkt te worden en de cateraars dienen 

afval aan de bron te scheiden. Ook bestaat 75% van het assortiment uit voorkeurs- en middenweg producten. 

Eén van de cateraars geeft dit aan met smileys. Een groene smiley staat voor ‘gezond’, de rode voor ‘minst 

gezond’ en een gele smiley voor producten die hier tussenin zitten. 

 

In 2015 hebben de cateraars in samenwerking met Green Office Wageningen meegewerkt aan de invoering van 

Meatless Monday. In mei is gestart met een pilot waarbij het aanbod in de bedrijfsrestaurants in Orion, Forum, 

Leeuwenborch en Restaurant van de Toekomst twee maanden lang elke maandag grotendeels vegetarisch is. 

Na een enquête van Green Office en evaluatie met de cateraars is besloten om de Meatless Mondays voort te 

zetten. Op Meatless Mondays zijn warme maaltijden en soep vegaterisch en is er een ruime keuze aan 
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vegetarische snacks. Naast veel positieve reacties is ook de discussie aangewakkerd. Er waren mensen die 

vraagtekens plaatsten bij het gedwongen vegetarisch eten. Voor mensen die perse vlees willen eten is er een 

beperkte keuze met vleeskroketten en twee broodjes met vlees en vis. 

De cateraars hebben tijdens Seriously Sustainable, het duurzaamheidsfestival in oktober georganiseerd door 

Green Office Wageningen, laten zien dat zij duurzaamheid belangrijk vinden. Voorbeelden zijn lokale producten, 

vegetarische bitterballen en de verkoop van refill flessen die ook daadwerkelijk bijgevuld kunnen worden bij de 

cateraar.  

 

Green Office Wageningen 

De Green Office Wageningen speelt op het gebied van duurzaamheid een centrale rol in het ondersteunen en 

verbinden van studenten, medewerkers en projecten. De taken van Green Office Wageningen bestaan uit: 

 het verbinden van het Facilitair Bedrijf van Wageningen UR met de onderwijs- en 

onderzoeksafdelingen. Green Office Wageningen bevordert deze samenwerking voor projecten die 

gericht zijn op het groener maken van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door middel van een MSc 

proefschrift, stageplaatsen en Academic Consultancy Training (ACT) opdrachten; 

 een platform creëren voor belanghebbenden op het gebied van duurzaamheid, waar informatie wordt 

uitgewisseld en samenwerking kan plaatsvinden; 

 ondersteunen bij het realiseren van ideeën en initiatieven gericht op duurzaamheid bij Wageningen UR; 

 versterken van de duurzaamheidsstrategie van Wageningen UR. 

Green Office Wageningen heeft deze taken ingevuld door het organiseren van verschillende activiteiten. De 

voorlichting en communicatie vinden plaats via de Green Office website, de Green Office nieuwsbrief Facebook 

en bijeenkomsten. Green Office had in 2015 als doelstelling om impact en zichtbaarheid te vergroten. Dat is 

goed gelukt. Projecten hebben wel degelijk bij gedragen aan de discussie over duurzaamheid bij Wageningen 

UR, zoals de Warm Sweater Week, Meatless Monday en het Seriously Sustainable Festival. Ook was Education 

for Sustainability een belangrijk thema. De Green Teacher’s Award werd uitgereikt waarbij duurzame docenten 

van Wageningen University in de schijnwerpers werden gezet. 

 

Een afvaardiging van Green Office Wageningen reisde in november 2015 af naar de COP21 Summit in Parijs. 

Twee Green Office coördinatoren participeerden in de Conference of Youth (COY11), en interviewden (jonge) 

mensen over hun visie op klimaatverandering en COP21. Van hun reis maakten zij een fotoproject en hielden zij 

een weblog bij voor Resource en OneWorld. 

 

In 2015 organiseerde Green Office activiteiten over de thema’s energie, catering, afval en duurzaam onderwijs. 

Een selectie van activiteiten in 2015:  

 Use IT Smartly: Doel is het bewustzijn van studenten te vergroten voor een duurzaam en efficiënt 

gebruik van IT apparaten. “Tear–down” workshops (waarbij laptops werden ontmanteld) werden 

georganiseerd en tips & tricks over Smart IT gebruik werden verzameld; 

 Warm Sweater Week: De derde editie van de Warm Sweater Week werd gehouden van 19 tot 23 

januari 2015. In de gebouwen Forum, Actio, Zodiac en de Leeuwenborch werd de temperatuur twee 

graden lager gezet. Resultaat was een lager energieverbruik. Green Office organiseerde verschillende 

activiteiten zoals de Campus Games, een breiworkshop en een Cloths Swap; 

 Student Cooking Corner: Aan studenten wordt elke woensdag in samenwerking met de cateraar 

(Cormet) ruimte geboden huisgemaakte vegetarische of veganistische maatlijden te verkopen in de 

kantine van gebouw Forum; 

 Meatless Monday: In juni 2015 is Meatless Monday gestart als een pilot in de vier grote kantines op 

Wageningen Campus (Forum, Orion, Leeuwenborch en Impulse). Na een positieve evaluatie (uit een 

enquête kwam naar voren dat ruim 70% van de kantinebezoekers het project ondersteunt) is in 

overleg met de cateraars en contractmanagers van het FB besloten door te gaan met het (bijna) 

uitsluitend aanbod van vegetarische maaltijden, broodjes en snacks op maandag; 

 Food Battle: Van 16 maart tot en met 5 april 2015 werd in Wageningen de Food Battle georganiseerd. 

Bij deze wedstrijd werden medewerkers en studenten van Wageningen UR uitgedaagd om zo min 

mogelijk voedsel weg te gooien. Deelnemers kregen tips, feiten en nieuwtjes over voedsel en 

voedselverspilling en werden gevraagd een food waste dagboek bij te houden. Green Office werkte 

http://greenofficewageningen.nl/
https://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/mens/parijs-klimaatboodschap-beeld
http://resource.wageningenur.nl/nl/student/show/Blog-Verantwoordelijk-voor-klimaat.htm
https://www.oneworld.nl/toekomstdenkers/mens/parijs-klimaatboodschap-beeld
https://www.foodbattle.nl/
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samen Wageningen Environmental Platform, Stichting RUW, Foodsharing Wageningen and Humble 

Harvest om de Food Battle te promoten onder de studenten. In totaal deden 137 huishoudens mee, 

waaronder 30 studentenhuishoudens; 

 Collect, Fix Share: “Weesfietsen” (achtergelaten, verwaarloosde fietsen) in de fietsenstallingen op 

Wageningen Campus werden, in samenwerking met Green Office en locatiemanagers, verzameld en 

gerepareerd door Restore Kringloopwinkel in Ede. Opgeknapte fietsen werden verkocht aan studenten 

tijdens de winter- en zomereditie van de Algemene Introductie Dagen (AID); 

 Green Teachers award: Tien inspirerende docenten van Wageningen University werden door Green 

Office geïnterviewd over de manier waarop zij duurzaamheid een plaats geven in hun onderwijs. De 

uitreiking van de Green Teachers Award vond plaats tijdens de Seriously Sustainable week in oktober 

2015. Een postertentoonstelling van de Green Teachers is daarna rondgereisd langs de diverse locaties 

op Wageningen Campus; 

 Green Match: Om een link te leggen tussen onderwijs en duurzame bedrijfsvoering bij Wageningen 

UR zoekt Green Office naar mogelijke onderwerpen voor studenten. In 2015 vonden drie studenten op 

deze manier een stageplek en was Green Office opdrachtgever van een ACT project over duurzame 

catering;  

 Entrepreneurship for Sustainability: Green Office werkte mee aan het organiseren van een serie 

workshops en sessies waarin studenten handvatten krijgen om hun eigen duurzame initiatief of project 

op te starten. De sessies werden georganiseerd in de Starthub Wageningen in samenwerking met 

StartLife, de Education and Competencies Study group en LEI;  

 Seriously Sustainable: In de week rondom de dag van de duurzaamheid (8 oktober 2015) 

organiseerde Green Office een duurzaamheidsfestival. In samenwerking met andere 

studentenorganisaties werd een gevarieerd aanbod van lezingen en activiteiten neergezet, zoals de 

duurzaamheidsmarkt, de uitreiking van de Green Teachers Award en een Clothing Swap. 

 

Op de website van Green Office Wageningen is een volledig overzicht te vinden van activiteiten in 2015. 

 

6.2 CO2-(compensatie)footprint 

De CO2 footprint en de CO2-compensatiefootprint geven Wageningen UR inzicht in onder meer de directe en 

indirecte emissies van gevaarlijke gassen, het lekken van koelvloeistoffen, de veestapel, het grondgebruik en 

de milieugevolgen van transport. De CO2 footprints van de afgelopen jaren hebben Wageningen UR bewust 

gemaakt van de CO2-uitstoot en wat de organisatie eraan kan doen om deze te reduceren en te compenseren. 

Dit inzicht heeft in 2015 geleid tot een advies aan de verschillende organisatieonderdelen om hun 

bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Dit advies, vanuit de Stuurgroep Energiezorg en de 

Duurzaamheidsgroep naar de organisatieonderdelen, bevatte prikkels voor energiebesparende maatregelen, het 

‘vergroenen’ van het energieverbruik en de CO2-compensatie van vliegkilometers. Voor elke 

besparingsmogelijkheid is het effect op de CO2 footprint doorgerekend.  

 

Bij de berekening van de CO2 footprint worden de volgende aspecten meegenomen: 

Scope 1 : 

(directe emissies) 

 

 brandstofverbruik voor verwarming kantoren, kassen en laboratoria (aardgas); 

 emissies veroorzaakt door de lekkage van koudemiddelen (F-gassen). 

 brandstofverbruik leasewagens (diesel, benzine, LPG); 

 brandstofverbruik eigen wagenpark (diesel, benzine, LPG); 

 brandstofverbruik landbouwvoertuigen (diesel); 

 brandstofverbruik huurauto’s en gehuurde touringcars (autobrandstof);  

 emissies afkomstig van landbouwgronden in bezit (lachgas); 

 emissies afkomstig van de veestapel (methaan). 

Scope 2 : 

(indirecte emissies) 

 

 indirecte emissies door ingekochte elektriciteit voor het kantoor, kassen en laboratoria; 

 brandstofgebruik leasewagens (elektriciteit);  

 emissies afkomstig van zakelijke kilometers met privé-voertuigen; 

 emissies veroorzaakt door zakelijke vliegtuigkilometers. 

Scope 3 : 

(overige indirecte 

emissies) 

 emissies veroorzaakt door het verwerken van gevaarlijk en dierlijk afval; 

 emissies veroorzaakt door het verwerken van restafval; 

 emissies afkomstig van woon-werkverkeer per bus, trein en metro; 

 indirecte emissies door dienstreizen met het OV (nationaal en internationaal). 

 indirecte emissies veroorzaakt door vliegtuigkilometers. 

https://gowageningen.files.wordpress.com/2014/11/gtaboekje_final.pdf
http://greenofficewageningen.nl/
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CO2 inventarisaties 

De CO2 footprint en CO2-compensatie inventarisaties zijn uitgevoerd conform de richtlijn ISO 14064-1:2006 (E) 

‘Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals’, gebaseerd op het Greenhouse Gas 

Protocol. De CO2-prestatieladder versie 3.0 is hierbij als uitgangspunt genomen. De volledigheid van de data 

gebruikt voor de CO2 footprint en CO2-compensatiefootprint is gecontroleerd door het onafhankelijk bureau 

Royal HaskoningDHV. 

 
De verzamelde gegevens over 2015 zijn vergelijkbaar met de gegevens verzameld in 2014. Nagenoeg alle 

energie- en afvalgegevens van de 28 locaties in Nederland zijn meegenomen. Naast deze resultaten op 

corporate Wageningen UR niveau, zijn voor de organisatieonderdelen aparte CO2 footprints opgesteld. De KAM-

sectie van elk organisatieonderdeel kan zo - samen met de medewerkers van het organisatieonderdeel - 

speerpunten benoemen en maatregelen nemen om de CO2-uitstoot verder te verlagen. 

 

Aanvullende opmerkingen zijn: 

- Voor de CO2-footprint is 2010 als referentiejaar gekozen. 

- In 2015 is gerekend met de in 2014 geactualiseerde CO2 emissiefactoren (zie www.co2emissiefactoren.nl).  

- De vliegkilometers zijn dit jaar uitgesplitst naar vliegreizen door medewerkers en studenten waarbij een 

directe relatie is met activiteiten van Wageningen UR (onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering). Deze 

emissie is toegerekend aan de indirecte scope 2 emissie. In 2015 zijn de vliegreizen geboekt voor derden 

(studenten en cursisten waarvoor tickets geboekt zijn via het reisbureau van Wageningen UR) toegerekend 

aan de overige indirecte emissies (scope 3). 

- De definitie van restafval is ‘de totale hoeveelheid afval min het dierlijk en gevaarlijk afval min het 

papier/karton afval.’ De emissie door verwerking van oud papier en karton afval wordt toegerekend aan de 

inkoper van recycled papier en karton en is voor Wageningen UR op nul gesteld. 

- Wageningen UR verhuurt locaties en gebouwen aan derden. Deze derden hebben hun eigen activiteiten en 

daarmee hun eigen CO2 footprint en zijn om deze reden niet meegenomen in de CO2-(compensatie)-

footprint van Wageningen UR. 

 

CO2-uitstoot  

De CO2-uitstoot van 2015 is ten opzichte van het referentiejaar 2010 met 40% afgenomen. Vergeleken met de 

footprint van 2014 is er een toename van 4%.  

 

 
Figuur 2. CO2-uitstoot in kton per scope in de periode 2010-2015 

 

Wat betreft de verdeling van de CO2-uitstoot over de drie scopes geeft figuur 2 de trend van de afgelopen vijf 

jaar weer. Hoewel door besparingen in het verbruik van verwarmingsenergie de scope 1 emissie de afgelopen 

jaren is afgenomen, is er in 2015 een stijging van 4% te zien. Deze stijging hangt samen met het hogere 
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gebruik van verwarmingsenergie (+3,7%) ten opzichte van het voorgaande jaar. Wat temperatuur betreft 

pakte 2015 koeler uit dan 2014 waardoor meer gestookt is (zie paragraaf 3.1 Energie). Ook de emissie door de 

landbouwactiviteiten is iets toegenomen, met name door een toename van de aantallen rundvee en ha 

landbouwgrond. In 2015 werd minder koelmiddel bijgevuld. In de scope 1 emissie zijn kleine verschuivingen te 

zien door het toepassen van actuele emissiefactoren. 

 

De CO2-uitstoot binnen scope 2 is verminderd ten opzichte van 2014. Verklaring is vooral de toepassing van de 

aangepaste CO2 emissiefactoren waarbij de factor voor groene energie nul is. Ook werden minder kilometers 

afgelegd voor het zakelijk autoverkeer. Hoewel in 2015 voor dienstreizen minder vliegkilometers werden 

afgelegd, leidde de aanpassing van de CO2 emissiefactoren voor het vliegverkeer juist tot een stijging van de 

CO2 uitstoot van de zakelijke vliegreizen. Het verschil in de scope 2 emissies tussen de periode 2011-2015 en 

2010 is te verklaren door de inkoop van groene stroom. 

 

De CO2-uitstoot in scope 3 is met 22% gestegen t.o.v. 2014. Deze forse stijging komt door het meerekenen 

van de indirecte emissies veroorzaakt door vliegtuigkilometers van cursisten en studenten. De emissie door 

afvalverwerking nam juist af (er werd minder gevaarlijk afval afgevoerd, zie paragraaf 3.2 Afval). In 2015 

werden meer kilometers met het openbaar vervoer afgelegd, maar door gebruik van de aangepaste CO2 

emissiefactor voor treinreizen was de (berekende) CO2 uitstoot lager. De CO2 uitstoot van het woon-

werkverkeer bleef nagenoeg gelijk. 

 

De bronnen die het meest bijdragen aan broeikasgasemissie zijn de gebouwen (aardgas), de vliegkilometers 

(kerosine), het woon-werkverkeer (autobrandstof), en de landbouwgronden (lachgas), zie figuren 3 en 4.  

 

 
Figuur 3. Verdeling CO2-emissies in de bedrijfsvoering, 2015 

 

 
Figuur 4. Verdeling CO2-emissie over de verschillende emissiebronnen, 2015 
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CO2-compensatie 

Wageningen UR compenseert haar energiegebruik op de volgende manieren: 

 het zelf opwekken van windenergie (ruim 77,5 miljoen kWh in 2015); 

 WKO-installaties op eigen terrein (voor verwarmen en koelen van diverse gebouwen op Wageningen 

Campus);  

 de biomassa WKK installaties ‘Accres’ in Lelystad, ‘VIC Sterkel’ en ‘De Marke’ in Hengelo; 

 het zelf opwekken van zonne-energie; 

 CO2 compensatie van een deel van de vliegkilometers; 

 het zo veel mogelijk gescheiden aanleveren van de verschillende afvalstromen. 

 

In totaal is de CO2-compensatiefootprint in 2015 48,8 kton CO2. Zie figuur 5 voor de verdeling van de 

compensatiebronnen in 2015. Ten opzichte van het referentiejaar 2010 is dit een stijging van 85%.  

 

 
Figuur 5. Resultaten compensatiemaatregelen Wageningen UR in kton, 2015 

 

Ten opzichte van 2014 komt de CO2-compensatiefootprint over 2015 hoger uit (een toename van 54%). Dit 

verschil is vooral het gevolg van de energieopbrengst van de windmolenparken in Lelystad. Door gunstige 

windomstandigheden was de opbrengst 22% hoger. In combinatie met het toepassen van de aangepaste CO2 

emissiefactoren voor (groene) energie leidde dit tot een hogere berekening van de vermeden CO2 emissie door 

het opwekken van windenergie (een toename van 40% ten opzichte van 2014). Ook bij de andere 

compensatiebronnen is een verbetering te zien. In 2015 werd een deel van de vliegkilometers gecompenseerd 

en is de installatie voor warmte/koudeopslag (WKO) uitgebreid naar meer gebouwen op Wageningen Campus. 

Ook is er een verbetering te zien in de compensatie door betere afvalscheiding en werd meer energie opgewekt 

met de biogasinstallaties (WKK) en zonnepanelen. 

 

Klimaatneutraliteit 

Vergeleken met het referentiejaar 2010 is de CO2-footprint in 2015 gereduceerd (-40%) en kwam de CO2-

compensatiefootprint 85% hoger uit. De verdeling tussen de CO2-footprint en CO2-compensatiefootprint in de 

periode 2010-2015 is weergegeven in tabel 11 en figuur 6. In 2010 was de CO2-compensatiefootprint 36% van 

de CO2-uitstoot, in 2014 was dat 76% van de CO2-uitstoot. In 2015 is dit percentage gestegen naar 111%.  

 

Tabel 11. CO2-uitstoot en CO2-compensatie van Wageningen UR in 2010-2015 

Jaar 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

CO2 uitstoot in kton 43,8 42,0 47,1 41,7 41,6 73,2 

CO2 compensatie 48,8 31,7 36,7 36,1 30 26 

klimaatneutraliteit (%) 111% 76% 78% 87% 72% 36% 
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Figuur 6. CO2-footprint en CO2-compensatiefootprint in 2010 - 2015 

 

 
6.3 Overzicht overall duurzaamheidscijfers Wageningen UR 

De bedrijfsvoering van Wageningen University (WU) en Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) zijn 

verweven met elkaar. Het is daardoor moeilijk om wat betreft de diensten of producten onderscheid te maken 

tussen de bedrijfsvoering WU of DLO. Daarom wordt in dit verslag over de bedrijfsvoering van heel Wageningen 

UR gerapporteerd. Het overall overzicht van de duurzaamheidscijfers van Wageningen UR is weergegeven in 

tabel 12. Om de duurzaamheidscijfers te kunnen vergelijken met andere universiteiten zijn deze kwantitatieve 

gegevens uitgesplitst naar gegevens per student, per medewerker en per m2, zie tabel 13. 

 

Tabel 12. Overall overzicht duurzaamheidscijfers Wageningen UR 

Onderdeel/onderwerp Doel Gerealiseerd in 2015 

CO2-footprint Reductie t.o.v. referentiejaar 2010 43,8 kton, een reductie van 40% 

CO2-compensatie footprint Stijging t.o.v. referentiejaar 2010 48,8 kton, een toename van 85% 

Klimaatneutraliteit Stijging t.o.v. referentiejaar 2010 111% klimaatneutraal, in 2010 was dit 36% 

Energie 2,0% reductie per jaar 

 

Duurzame inkoop energie 

Opwekking duurzame energie 

3,1 % reductie t.o.v. 2014 

(incl. klimaatcorrectie) 

100% inkoop windenergie (Certiq) 

810.334 GJ 

 (waarvan 77,5 miljoen kWh windenergie) 

Water Reductie water t.o.v. 2014 5% toename 

Afval Reductie afval t.o.v. 2014 5% reductie 

Bouwen GreenCalc norm 215  

Nieuwbouw onderzoeksgebouw Helix: 520 

Inkoop  50% duurzame inkoop 100% duurzame inkoop 
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Tabel 13. Overall overzicht duurzaamheidscijfers per m2 en per student en medewerker 

Vergelijkingsmaatstaven 2015 +/-* 2014 2013 2012 2011 

m2 Vloeroppervlakte 467.499 -2% 475.422 481.484 495.857 474.020 

Aantal studenten 10.686 9% 9.823 9.248 8.248 7.839 

Fte medewerkers 4.959 -2% 5.066 5.143 5.248 5.278 

Totaal aantal studenten en 

medewerkers (fte+st) 

15.645 5% 14.889 14.391 13.496 13.117 

Energie (kwantitatief) 2015 +/-* 2014 2013 2012 2011 

Energie (GJ) 706.771 -1% 712.717 785.446 801.547 788.522 

Elektriciteit (kWh) 55.660.591 -3% 57.129.458 59.190.720 59.785.905 58.986.867 

Aardgas (Nm3) 6.503.170 4% 6.273.363 7.985.127 8.324.624 8.103.014 

Energie (GJ/ m2) 1,51 1% 1,50 1,6 1,6 1,7 

Elektra (kWh/m2) 119,1 -1% 120,2 122,9 120,6 124,4 

Aardgas (Nm3/m2) 13,9 5% 13,2 16,3 16,8 17,1 

Energie (GJ/fte+st) 45,2 -6% 47,9 54,3 59,4 60,1 

Elektra (kWh/fte+st) 3.558 -7% 3.837 4.111 4.430 4.497 

Aardgas (Nm3/fte+st) 416 -1% 421 555 617 617 

Afval (kwantitatief) 2015 +/-* 2014 2013 2012 2011 

Afval totaal (kg) 1.897.070 -5% 1.996.779 1.872.355 2.000.784 2.016.659 

Gevaarlijk afval (kg) 309.964  +1% 305.932 241.103 222.011 186.948 

Bedrijfsafval (kg) 1.291.922 -5% 1.361.400 1.261.475 1.494.851 1.375.298 

Papier (kg) 295.184 -10% 329.447 369.777 283.922 454.413 

Afval (kg/m2) 4,1 -3% 4,2 3,9 4,0 4,3 

Gevaarlijk afval (kg/m2) 0,7 +3% 0,6 0,5 0,4 0,4 

Bedrijfsafval (kg/m2) 2,8 -3% 2,9 2,6 3,0 2,9 

Papier (kg/m2) 0,6 -10% 0,7 0,8 0,6 1,0 

Afval (kg/fte+st) 121,3 -10% 134,1 130,1 148,3 153,7 

Gevaarlijk afval (kg/fte+st) 19,8 -4% 20,5 16,8 16,5 14,3 

Bedrijfsafval (kg/fte+st) 82,6 -10% 91,4 87,7 110,8 104,8 

Papier (kg/fte+st) 18,9 -15% 22,1 25,7 21,0 34,6 

Water (kwantitatief) 2015 +/-* 2014 2013 2012 2011 

Water totaal (m3) 266.983 +2% 261.435 274.457 257.209 277.789 

Leidingwater (m3) 214.549 +5% 205.258 215.055 199.622 211.265 

Bronwater (m3) 52.434 -7% 56.177 59.402 57.587 66.524 

Water totaal (m3/m2) 0,57 +4% 0,55 0,57 0,52 0,59 

Leidingwater (m3/m2) 0,46 +6% 0,43 0,45 0,40 0,45 

Bronwater (m3/m2) 0,11 -5% 0,12  0,12  0,12 0,14 

Water totaal (m3/fte+st) 17,1 -3% 17,6 19,1 19,1 21,2 

Leidingwater (m3/fte+st) 13,7 -1% 13,8 14,9 14,8 16,1 

Bronwater (m3/fte+st) 3,4 -11% 3,8 4,1 4,3 5,1 

CO2 footprint (kwantitatief) 2015 +/-* 2014 2013 2012 2011 

CO2 uitstoot (kg CO2 eq) 43.817 +4% 41.987 47.102 41.700 41.588 

CO2 compensatie (kg CO2 eq) 48.873 +54% 31.705 36.655 36.114 28.980 

CO2 uitstoot (kg CO2 eq/m2) 0,09 +6% 0,09 0,1 0,08 0,09 

CO2 compensatie (kg CO2 /m2) 0,1 +57% 0,07 0,08 0,07 0,06 

CO2 uitstoot (kg CO2 eq/fte+st) 2,8 -1% 2,8 3,3 3,1 3,2 

CO2 compensatie (kg CO2 eq/fte+st) 3,1 +47% 2,1 2,5 2,7 2,2 
* Verschil 2015 ten opzichte van voorgaand jaar.  

 

 

Uit tabel 13 blijkt dat in 2015 Wageningen UR 2% minder vloeroppervlakte had ten opzichte van 2014. Het 

aantal studenten en medewerkers (fte) is 5% gestegen. Dit betekent dat ook in 2015 intensiever gebruik is 

gemaakt van gebouwen en voorzieningen. Een verklaring van de verschillen tussen 2015 en voorgaande jaren 

wordt gegeven in hoofdstuk 3.   

 

Ten slotte is de CO2-footprint per student en medewerker 2,8 ton CO2 en per m2 0,09 ton CO2. Per 

student/medewerker werd 3,2 ton CO2 gecompenseerd, en per m2 0,1 ton CO2. 
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7 Organisatie 

 

‘Het bevorderen van een veilige en milieuvriendelijke werk-/ studieomgeving en een bijdrage leveren aan de 

naleving van de arbo- en milieuvoorschriften, de kwaliteit van arbeid en organisatie en daarmee aan een 

(milieu-)veilige en gezonde arbeidsomgeving binnen de instelling’ is in Wageningen UR belegd binnen de KAM-

kolom. 

 

De KAM-kolom bestaat uit een corporate sectie V&M en de verschillende decentrale KAM-secties van de 

Sciences Groups. De verantwoordelijkheden binnen de KAM-kolom zijn belegd volgens de mandaten van 

Wageningen UR. Dit betekent dat V&M op corporate niveau verantwoordelijk is voor het beleid en de KAM-

secties van de Sciences Groups voor de uitvoering. Bij hantering naar de cirkel van Deming betekent dit dat de 

KAM-secties verantwoordelijk zijn voor de activiteit ‘DO’ en V&M voor de activiteiten ‘PLAN’, ‘CHECK’ en ‘ACT’. 

De KAM-secties en V&M werken nauw samen. 

 

Voor de (milieu)vergunningen betekent dit dat de corporate sectie V&M verantwoordelijk is voor het bijhouden 

van de wettelijke kaders en het goed functioneren van het Vergunningenloket. Het Vergunningenloket 

functioneert als aanspreekpunt voor alle medewerkers en studenten van Wageningen UR voor wet- en 

regelgeving en is ook aanspreekpunt voor de verschillende bevoegd gezagen. Hiermee is overzicht verkregen in 

alle vergunningen die Wageningen UR heeft, en daardoor inzicht in de risico’s en de vergunningvoorschriften. 

De KAM-secties zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van de vergunningen en het naleven van de 

vergunningvoorschriften. Hierin zijn de Sciences Groups afhankelijk van elkaar en moeten ze op elkaar kunnen 

vertrouwen, omdat milieuvergunningen niet op organisatieonderdeel, maar op complexniveau worden verleend. 

 

In 2015 zijn er verschillende interne en externe audits uitgevoerd ten behoeve van ISO certificeringen én voor 

energiezorg, biologische veiligheid en straling. Hiermee geeft Wageningen UR invulling aan de CHECK-fase in de 

cirkel van Deming en heeft Wageningen UR per organisatieonderdeel en overall inzicht in het voldoen aan wet- 

en regelgeving.  

 

De Duurzaamheidsgroep heeft in het najaar van 2015 concreet inhoud gegeven aan de ambities voor 

duurzaamheid en MVO zoals gesteld in het Strategisch Plan 2015-2018. De Duurzaamheidsgroep adviseert de 

Raad van Bestuur over duurzaamheid. Leden van de Duurzaamheidsgroep zijn directeur Facilitair Bedrijf 

(voorzitter), directeur Corporate Human Resource, directeur Corporate Communications & Marketing, een 

vertegenwoordiger namens de directeuren bedrijfsvoering, directeur Education, Research & Innovation, 

vertegenwoordiging van de Studentenraad en beleidsmedewerker duurzaamheid (secretaris). De voorzitter van 

de Duurzaamheidsgroep legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur/Concernraad. 

 

Rechtspersonen 

Binnen het samenwerkingsverband Wageningen UR worden de doelstellingen en activiteiten van de 

afzonderlijke rechtspersonen, Wageningen University en Stichting DLO, inhoudelijk op strategisch en tactisch 

niveau afgestemd. Op onderdelen wordt in de operationele bedrijfsvoering samengewerkt. 

 

Het sectiehoofd V&M is aangewezen om namens Wageningen University en Stichting DLO als gevolmachtigd 

vergunninghouder op te treden en (rechts)handelingen te verrichten met betrekking tot de zorg voor: 

 Wabo; 

 Waterwet; 

 Uitvoeringswet chemische wapens; 

 Kernenergiewet; 

 Wet op de accijns; 

 Opiumwet; 

 Wet voorkoming misbruik chemicaliën; 

 Besluit ggo.  

  



  

Wageningen UR (University & Research centre) For quality of life 

 

  Pagina 33 van 48  
 

Verantwoording aan bevoegd gezag 
In het kader van milieuwetgeving wordt onder meer verslag gedaan aan het bevoegd gezag in het 

Milieujaarverslag, het e-MJV (voor MJA3 convenant) en het Jaarverslag stralingshygiëne. 

 
In 2015 is één boete opgelegd i.v.m. het overtreden van de milieuvoorschriften. Deze sanctie is beschreven in 

hoofdstuk 5 (incident 3). WU en DLO zijn niet vermeld door het Nationaal Contact Punt (NCP) als een 

overtreder van de OESO-richtlijnen. 

 
Communicatie  

Voor de deskundigen binnen Wageningen UR (KAM-kolom en andere betrokkenen) is binnen SharePoint een 

teamsite V&M ingericht. De belangrijkste functie van deze teamsite is het digitaal inzage geven in alle relevante 

stukken en het informeren van inhoudelijke deskundigen. De voorschriftenmatrix voor de Wm-vergunning 

Wageningen Campus en WUR-complex Lelystad zijn ook opgenomen op de teamsite. Deze matrix beschrijft per 

voorschrift op welk niveau in de organisatie de verantwoordelijkheid voor naleving ligt.  

 

Medewerkers en studenten van Wageningen UR worden over milieu geïnformeerd via intranet, het 

Vergunningenloket en het traject duurzaamheid. 

 

Opleidingen  

Binnen de KAM-kolom is door de medewerkers deelgenomen aan de volgende opleidingen, cursussen en 

symposia: 

 opleiding Register Energieadviseur; 

 opleiding Hogere Veiligheidskunde; 

 training (herhaling) ploegleider Bedrijfshulpverlening; 

 trainingen Bedrijfshulpverlening, o.a. BHV en EHBO basisoefeningen en herhalingsoefeningen, 

aanvullingen voor adembescherming, brandblusoefeningen; 

 cursussen Stralingshygiëne (o.a. “Preparedness and response for nuclear and radiological emergencies” 

van SCK-Mol); 

 lustrumsymposium Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS); 

 cursus Biologisch Veiligheidsfunctionaris (i.v.m. nieuwe wetgeving); 

 workshop GGO en nieuwe wet- en regelgeving; 

 symposium biologische veiligheid; 

 symposium biologische agentia: zoönosen; 

 cursus kwaliteitsmanagement (ISO 9001); 

 cursus risicomanagement (ISO 9001/ISO14001); 

 cursus (interne) audits; 

 cursus werplekonderzoek. 
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Bijlage 1. Begrippenlijst 

 

Organisatie 

AFSG Agrotechnology & Food Sciences Group 

ASG Animal Sciences Group 

ATV Agrotechnologie en Voeding 

CDI Centre for Development Innovation, onderdeel van SSG. 

CS Concernstaf 

CS+ Concernstaf, inclusief Wageningen Academy 

CVI Centraal Veterinair Instituut 

DDW Departement Dierwetenschappen 

ESG Environmental Sciences Group 

E&EL Energy & Exploitation Lelystad 

ER&I Education, Research and Innovation 

FB Facilitair Bedrijf 

FBR Food & Biobased Research 

IMARES Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies 

KAM Kwaliteit, Arbo- en Milieu 

PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 

PSG Plant Sciences Group 

RIKILT RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid  

SSG Social Sciences Group 

V&M Veiligheid & Milieu, afdeling Vastgoed en Huisvesting, Facilitair Bedrijf 

Wageningen UR Wageningen University & Research centre 

WA Wageningen Academy 

 

Begrippen 

BVF Biologisch Veiligheidsfunctionaris 

DBP Dierlijke Bijproducten 

Erbis Energie, registratie, beheer en informatiesysteem 

GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen 

GROS Gevaarlijke stoffen Registratie & OpsporingSysteem 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

ex-Kew Kernenergiewet 

KGA Klein Gevaarlijk Afval 

MJA3 Meerjarenafspraak Energie 3 

MJP Milieujaarplan 

MJV Milieujaarverslag 

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

NCP Nationaal Contact Punt (OESO-richtlijnen) 

NeR Nederlandse emissierichtlijn Lucht 

NVWA Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

SZA  Specifiek ziekenhuisafval 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

WKK Warmte-Koude Koppeling 

WKO Warmte-Koude Opslag 

Wm Wet milieubeheer 
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Bijlage 2. Afvalcijfers 2015 van Wageningen UR 

 

Totale hoeveelheid afval (kg) per complex of gemeente 2015 

Plaats - complex Gevaarlijk Bedrijfsafval Papier Totaal 

Wageningen - Wageningen Campus 182.608 787.266 168.305 1.138.179 

Wageningen - complex de Dreijen 18.657 112.696 42.870 174.223 

Wageningen - overige locaties 58 61.191 22.690 83.939 

Ede, incl. Bennekom 346 30.355 1.595 32.296 

Renkum 0 1.396   1.396 

Lelystad - koepelvergunning 79.679 202.758 20.045 302.482 

Lelystad - overige locaties 49.737 68.160 18.200 136.097 

Assen     153 153 

Bleiswijk 62 87.004 4.460 91.526 

Den Haag 0 6.580 9.821 16.401 

Den Helder 2.128 7.968 1.620 11.716 

Den Hoorn (TXL) 150   500 650 

Goes     60 60 

Haaksbergen      0 0 

Hengelo GLD 1 1.349 576 1.926 

Huissen     227 227 

Ijmuiden 11.703 9.431 1.166 22.300 

Leeuwarden 0 8.400 2.635 11.035 

Lisse 71 30.012   30.083 

Marwijksoord 0 1.056 360 1.416 

Meijel     0  0 

Nagele   80   80 

Randwijk 500 16.016 1.495 18.011 

Sterksel 0 14.236 1.000 15.236 

Valthermond   3.301   3.301 

Vredepeel 83 2.810 500 3.393 

Westmaas 0 17.188 240 17.428 

Yerseke 11.571 3.517 730 15.818 

Totaal 357.354 1.472.770 299.248 2.129.372 

 
1  Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn. 
2 Het bedrijfsafval van de locaties Den Haag, Hengelo, Leeuwarden, Lisse, Marwijksoord, Sterksel, Valthermond, Vredepeel en Westmaas  wordt veelal niet 

gewogen. De cijfers zijn berekend op basis van afgevoerde volumes en standaard soortelijke gewichten. 
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Bijlage 2a. Bedrijfsafval (kg) 2005-2015, uitgesplitst naar afvalstroom en complex (locaties 

Wageningen en omstreken) 
 

Afvalstroom jaar 
Wageningen Ede (incl. 

Bennekom) 
Totaal 

Campus De Dreijen overig 

Gevaarlijk afval 2015 175.607 16.021 58 346 192.032 

2014 161.037 15.406 52 709 177.204 

2013 138.163 23.004 4 0 161.171 

2010 65.594 26.405 8.220 486 100.705 

2005 71.882 37.518 9.017 

 

118.417 

Papier & Karton 2015 168.305 42.870 22.690 1.090 234.955 

2014 177.921 45.557 25.813 1.740 251.031 

2013 197.282 49.331 39.325 1.248 287.186 

2012 153.495 41.157 36.764 3.731 235.147 

2011 229.817 50.448 115.724 1.779 397.768 

2010 178.022 47.948 75.179 963 302.112 

2009 205.438 58.137 109.866 462 373.903 

2008 134.249 47.230 87.703 

 

269.182 

2007 130.979 56.810 111.061 298 299.148 

2006 140.596 63.891 113.349 302 318.138 

2005 115.370 60.242 119.963 843 296.418 

Restafval 2015 520.113 89.318 41.776 17.235 668.442 

2014 568.533 73.809 45.034 5.592 692.968 

2013 593.651 79.388 71.916 2.440 747.395 

2010 490.347 91.684 108.032 1.774 691.837 

2005 268.036 144.268 278.750 11.562 702.616 

Bouw- & Sloopafval 2015 41.690 20.880 0 13.120 75.690 

2014 137.500 

 

12.500 19.840 169.840 

2013 

 

12.140 1.700   13.840 

2010 4.620 

 

5.440   10.060 

2005 48.780 

 

3.780   52.560 

Datadragers 2015 195 

 

0   195 

2014     0   0 

2013 121 253 0   374 

2006     136   136 

Glas 2015 9.494 1.020 780   11.294 

2014 22.330 2.270 540   25.140 

2013 18.194 4.050 372   22.616 

2010 18.979 1.608 3.664   24.251 

2005 2.455   475   2.930 

Grof afval 2013 1.780   0   1.780 

2010 2.100   0   2.100 

2009 3.940   1.620   5.560 

2005 920 2.120 16.600   19.640 
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Bijlage 2a. (vervolg) Bedrijfsafval (kg) 2005-2015, uitgesplitst naar afvalstroom en complex 

(locaties Wageningen en omstreken) 

Afvalstroom jaar Wageningen 
Ede (incl. 

Bennekom) 
Totaal 

(B-)Hout 2015 10.390 1.440 0   11.830 

2014 25.220 3.780 0   29.000 

2013 7.240   0   7.240 

2010 12.520 1.820 3.620   17.960 

2005 5.460 2.700 2.680   10.840 

Kunststof 2015 32.131   1.022   33.153 

2014 22.668   674   23.342 

2013 22.346 0 489   22.835 

2010 5.120   0   5.120 

Metaal 2015     0   0 

2014 1.060   0   1.060 

2013 5.500   0   5.500 

2010 4.320   0   4.320 

2005 7.350   0   7.350 

Olie/vet en boter 2015 1.368 38 0   1.406 

2014 498   0   498 

2005   336 0   336 

Puin 2015 850   0   850 

2014     0   0 

2013 0 0 0 0 0 

2010 7.120   4.440   11.560 

Tempex 2015     0   0 

2014     0   0 

2013 46   0   46 

2005   2.400 0   2.400 

Vlakglas 2014 0       0 

2013 3.420   0   3.420 

2010 9.180   0   9.180 

Wit- & bruingoed 2015 7.001 2.636 0   9.637 

2014 9.370 1.810 0   11.180 

2013 1.207 831 0   2.038 

2010 1.207 4.297 1.057   6.561 

2005 221 6.788 1.641   8.650 

Totaal 2015 1.138.179 174.223 83.939 31.791 1.428.132 

2014 1.195.132 142.632 97.057 27.881 1.462.702 

2013 1.045.750 168.997 113.806 3.688 1.332.241 

2010 741.510 155.037 203.652 2.737 1.102.936 

2005 485.952 218.854 521.209 12.405 1.238.420 

 

NB1: Nergena valt sinds 2008 onder Wageningen Campus en niet meer onder Ede. 

NB2: In 2011 zijn voor het eerst afvalcijfers aangeleverd door NVWA. 

NB3: In 2013 is voor het eerst ook het kadaverafval opgenomen in het gevaarlijk afval. 
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Bijlage 2b. Scheidingspercentages Wageningen en omstreken 2005-2015 

Afvalstroom Jaar 

Wageningen 

Ede Totaal Campus De Dreijen overig 

Restafval + grof afval als % van 

het totale afval 

2015 46% 51% 50% 54% 47% 

2014 48% 52% 46% 20% 47% 

2013 57% 47% 63% 66% 56% 

2010 66% 59% 53% 65% 63% 

2005 55% 66% 54% 93% 57% 

Papier & Karton 

als % van het totale afval 

2015 15% 25% 27% 3% 16% 

2014 15% 32% 27% 6% 17% 

2013 19% 29% 35% 34% 22% 

2010 24% 31% 37% 35% 27% 

2005 24% 28% 23% 7% 24% 

Bouw- en sloopafval / puin 

als % van het totale afval 

2015 4% 12% - 41% 5% 

2014 12% - 13% 71% 12% 

2013 - 7% 1% - 1% 

2010 2% - 5% - 2% 

2005 4% 3% 1% - 2% 

Gevaarlijk afval (incl. E-waste) 

als % van het totale afval 

2015 16% 11% 0% 1% 14% 

2014 14% 12% 0% 3% 13% 

2013 13% 14% - - 12% 

2010 9% 20% 5% 18% 10% 

2005 15% 20% 2% - 10% 

Groenafval /GFT/SWILL 

als % van het totale afval 

2015 15% - 21% - 13% 

2014 6% - 13% - 6% 

2013 5% - 0% - 4% 

2010 1% 5% 1% - 2% 

2005 8% - 18% - 11% 

Kunststofstromen 

als % van het totale afval 

2015 3% - 1% - 2% 

2014 2% - 1% - 2% 

2013 2% - 0% - 2% 

2010 1% - - - 0% 
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Bijlage 2c. Gevaarlijk afval 2002-2015 (kg), uitgesplitst naar organisatieonderdeel 

Organisatieonderdeel 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

AFSG 45.222 44.610 42.794 49.039 39.547 34.060 35.540 33.982 31.782 37.964 35.521 40.302 54.878 33.181 

RIKILT + NVWA 35.706 36.890 28.348 24.882 24.627 21.881 23.651 23.400 22.401 22.382 28.897 18.851 20.478 23.729 

ASG - Wageningen 28.363 28.695 25.721 8.249 14.533 7.428 4.017 6.846 5.017 4.162 5.398 7.547 3.800 3.914 

ASG - Lelystad 100.774 112.006 98.567 65.372 59.894 56.688 50.977 60.915 68.513 77.328 61.858 75.429 86.987 99.812 

CVI - Lelystad - - - - - 16.502 15.885 14.981 837 10.866 5.476 2.541 2.888 - 

ASG - overig 1 1.061 1 1.121 11 - - - - - - - - - 

IMARES 25.552 17.170 25.659 18.900 2.844 2.217 1.592 2.289 16.580 1.255 2.660 2.388 1.275 2.012 

ESG 13.876 18.412 7.437 12.972 14.914 15.634 11.985 16.230 20.785 17.342 18.328 14.389 16.475 16.216 

PSG - Wageningen 19.774 17.446 7.085 17.318 12.228 20.171 33.079 29.489 11.381 17.039 23.439 10.424 12.896 17.658 

PSG - PPO 29.358 21.540 3.321 18.280 16.053 11.851 14.238 19.032 21.341 14.837 10.232 20.952 1.300 33.210 

SSG 58 117 75 - - - - - - - - - - - 

FB / CS+ 11.280 7.985 2.095 5.878 2.297 1.531 3.853 704 1.836 109 403 971 1.348 2.114 

Arbo- & Milieudienst - - - - - - - - - 798 6.431 1.954 3.944 4.694 

VHL -    4.964 3.417 - - - - - - - - 

Derden op WUR-terrein 47.390 52.503 49.729 26.865 31.681 - - 204 3.337 1.455 - - - - 

Totaal 357.354 358.435 290.832 248.876 223.593 191.380 194.817 208.072 203.810 205.537 198.643 195.748 206.269 236.540 

 

NB1:  Arbo- & Milieudienst: Het betreft hier het radioactieve afval, dat na (langdurig) opslag in het Waste-gebouw vervallen is tot niet-radioactief gevaarlijk afval en als zodanig is 

afgevoerd. In 2006 is Wageningen gestopt met het centraal opslaan van radioactief afval. 

NB2:  Met ingang van 2003 is een begin gemaakt met het onderscheid maken tussen de afvalstromen van het CVI-Lelystad en ASG-Lelystad. Vanaf 2011 is dit onderscheid weer 

opgeheven. 

NB3: Met ingang van 2006 is het afval van een extra locatie (Horst - America) opgenomen in dit overzicht. Met ingang van het jaar 2007 is de locatie AGV - Lelystad toegevoegd. Vanaf 

2011 is ook het afval van de locaties Bleiswijk, Westmaas en Vredepeel meegenomen.  

NB4: Vanaf 2011 is ook het afval van de locaties Sterksel, De Marke (Hengelo Gld), Nij Bosma Zathe (Goutum) meegenomen.  

NB5: Vanaf 2011 is ook het afval van de NVWA (Wageningen Campus) meegenomen. 

NB6: In de periode 2009-2011 maakte Hogeschool van Hall-Larenstein onderdeel uit van Wageningen UR. In deze periode werd afval van deze school, voor zover bekend, meegenomen in 

afvaloverzichten. 

NB7: Met ingang van 2012 (vis) en 2013 (dier) wordt ook het vis- en kadaverafval meegeteld. 

NB8: In 2015 is er meer zicht gekomen op de afgevoerde hoeveelheden slib, vetresten en olie-/water-/slibmengsels uit rioolkolken, vetvangers, zandvangers en olie-/benzine-afscheiders 

(OBAS). 
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Bijlage 2d. Gevaarlijk afval (kg) 2006-2015 (Wageningen UR) uitgesplitst naar Euralcode 

Euralcode Omschrijving 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

020103 Gemuteerde aardappelen - - - - - - - 13.540 - - 

020108 Bestrijdingsmiddelen (in afvalwater) - 829 - 1.563 31.471 21.397 18.309 20.061 20.011 25.146 

050108 Bitumen, tectyl, teer, vet 40 36 - - - 12 - - - - 

060101 Zwavelzuur/fenol/ anorganische zuren - 36 5.628 369 58 - - - - 48 

060105 Salpeterzuur 4.316 7.622 186 4.806 2.380 7.081 9.023 7.503 6.820 7.372 

060106 Diverse anorganische zuren 52 7.413 631 5.980 3.978 6.319 5.415 5.915 4.317 3.149 

060203 Ammonia 7.041 4 100 28 76 384 - 11 56 15 

060204 Natriumhydroxide oplossing 84 66 - 50 - - - 25 - 32 

060205 Anorganische logen 392 8.608 10.016 8.488 4.540 1.634 1.452 1.275 2.317 3.772 

060311 Labchemicaliën cyanidehoudend 7.132 6 - 14 103 - 65 5 24 3 

060313 Anorganische zouten - 10 62 62 57 - - - - 20 

060314 Silicagel, anorganische zouten 106 22 - 238 41 48 41 32 79 87 

060399 Sodasorb 2 - - - - 6 - - 11 - 

060601 COD/CZV-afval - - 46               

061302 Aktieve kool - - - 8 43 12 94 139 132 11 

070104 Halogeenarme oplosmiddelen 3.789 2.416 - 208 - - - - - - 

070403 1,3 dichloorpropeen - - - - - - - - 167 - 

070704 Organische logen 24 - - 110 - - - - - - 

080111 KGA, verf 58 137 - 139 133 208 177 144 434 806 

080317 Actieve kool 18 -  - 44 - - - - - - 

080409 Lijmen, harsen en kitten 14 40 70 8 - - - - - - 

090101 Ontwikkelaar, film 142 197 148 10 483 323 655 621 310 709 

090104 Fixeer 124 248 143 296 216 390 546 4.553 1.442 676 

090113 Fotochemicaliën gemengd 44 - 30 120 - - - - - - 

110113 Alkalische ontvetter - - - - - - 114 - - - 

110105 Diverse anorganische zuren - - - - 5.694 - - - - - 

110106 Organische zuren 552 244 316 458 - - - - - - 

120109 Boor-, snij-, slijp-, walsolie - - - - 165 - 205 240 332 - 

120112 Smeermiddelen/vetten - - 22 - 14 - - - - - 

130113 Afvalolie 50 136 32 510 386 760 2.075 1.141 3.609 1.580 

130204 Afgewerkte olie cat. III 2 - - - 36 - - - - - 
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Bijlage 2d. (vervolg) Gevaarlijk afval (kg) 2006-2015 (Wageningen UR) uitgesplitst naar Euralcode 

Euralcode Omschrijving 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

130205 Afgewerkte olie cat. II 469 626 1.082 2.146 460 160 293 135 295 490 

130208 Afgewerkte olie cat. II - 1.960 - 6 - - - - - - 

130502 Olie/water/slibmengsels 37.170 - - - - - - 6.420 - - 

130703 Dieselolie met water 165 - - - - - - - 1.000 - 

130899 Oliehoudend afval (droog) 228 386 - - 433 131 389 262 49 215 

140602 Oplosmiddel halogeenrijk 4.724 4.958 4.329 4.054 3.707 2.575 2.298 2.663 2.637 3.358 

140603 Giftige stoffen, hoog calorisch oplosmiddel, etc 8.264 11.131 9.277 12.528 25.061 29.917 39.910 27.329 34.985 34.759 

150110 Labglas, thermisch glas, lege emballage (ongespoeld) 5.688 5.684 4.350 5.189 3.411 2.858 3.938 2.263 2.992 3.251 

150111 Spuitbussen - - - - 37 32 42 6 9 13 

150202 Filters met chemicaliënresten 4.982 1.251 746 1.663 64 - 107 37 60 916 

160107 Oliefilters - - - 15 24 44 - - 7 36 

160113 Remvloeistof - 174 - 144 - - - - - - 

160114 Koelvloeistof 172 4.590 1.896 4.436 98 - - - - - 

160212 Asbesthoudend materiaal - - - - 116 62 148 46 21 26 

160214 Elektronica 8 - - - 5.230 4.557 9.644 3.380 1.549 1.390 

160303 Kaliumhexacyanoferraat / anorganisch zout 18 120 - - - 120 - - - - 

160305 Klein materiaal vervuild met dioxines / organisch zuur 22 8 331 156 - - - - 5 - 

160306 Organische poeders halogeen arm 40 12 5 186 - - - - - - 

160504 Brandblussers / gasflesjes 42 - - 30 - 100 - 17 70 - 

160506 Labchemicaliën divers 2.842 3.508 3.905 1.887 3.263 1.293 6.604 2.714 2.849 2.989 

160507 Natriumhydroxide vast - - - - - 8 - 39 38 - 

160508 Telvloeistof, vials, vloeistoffen, bestrijdingsmiddelen - - 6 1.275 1.072 3.785 1.456 619 2.013 1.214 

160601 Loodaccu's 309 718 362 407 628 1.145 676 496 1.273 314 

160602 Ni/Cd accu's - - - - - - - 123 - - 

160903 Waterstofperoxide+peroxyazijnzuur, benzoylperoxide  - - - 29 20 - 182 413 233 42 

160904 Kaliumpermanganaat, oxiderende vloeistoffen 34 - - - 18 22 188 98 7 108 

161001 Afvalwater, laag calorische vloeistoffen 11.232 19.674 5.920 15.143 1.817 6.162 1.077 1.361 1.697 141 

161002 Laagcalorische mengsels - - - 14.660 - - - - - - 

170204 Glasafval met restanten - - - - - 373 540 499 519 898 

170503 Grond verontreinigd met olie, PAK, bestrijdingsmiddel 1.119 2.148 2.076 1.456 228 1.409 1.086 1.262 8.450 4.422 

170605 Asbesthoudend materiaal 18 - - 180 - - - - - - 
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Bijlage 2d. (vervolg) Gevaarlijk afval (kg) 2006-2015 (Wageningen UR) uitgesplitst naar Euralcode 

Euralcode Omschrijving 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

180103 Biologische materialen/ ziekenhuisafval mens 125.434 119.693 29.727 18.419 23.710 19.738 20.795 20.096 18.087 15.653 

180106 Biologisch besmet labchemicaliën - - - - 670 2.140 144 409 1.098 495 

180202 Ziekenhuisafval dier 15.436 27.308 71.174 94.272 69.660 61.602 56.515 67.885 70.900 78.964 

190203 Specifiek ziekenhuisafval - - - 260 16.565 - - - - - 

191211 Huishoudchemicaliën, zepen/cleaners, grond+styreen - - - - - - 139 6 23 1.454 

200113 Halogeenarme oplosmiddelen (hoog calorisch) 60 240 32 55 3.322 - - - - - 

200114 CZV/COD-vloeistoffen - 44 - 3 154 173 94 288 385 97 

200115 Kjeldahl-vloeistof 665 735 - 344 5.237 8.080 7.242 7.610 5.463 4.632 

200117 Fixeer/ontwikkelaar mengsel - - - - - - 100 27 52 - 

200119 Bestrijdingsmiddelen 28.757 24.452 24.829 27.059 - - - - - - 

200121 Div lampen, kwikhoudende voorwerpen 1.103 1.249 1.723 1.077 1.021 1.527 2.791 1.489 1.563 2.453 

200123 Koelkasten, wit- & bruingoed 1.683 11.640 2.038 - 3.743 3.283 4.922 4.233 3.600 2.324 

200125 Dierlijke/plantaardige oliën en vetten - - - - 80 - - 70 - - 

200126 Smeervetten 30 - - 68 - 120 22 41 62 516 

200127 Lijmen, harsen en kitten / kantoor kga 914 419 193 352 294 166 124 132 288 432 

200129 Reinigers 267 - - 18 - - - - - - 

200131 Medicijnafval  81 1 1 5 209 231 79 - - 36 

200133 Batterijen 460 567 323 307 193 530 127 282 241 171 

200135 Kantoorafval 2.400 - 75 - 214 264 290 61 105 27 

200136 Computerbanden / electroschroot 8.249 347 6 - 65 199 87 56 343 - 

200139 PVC - - - - - - - - 781 275 

200306 Slib RKG 500 7.300 620 - 2.895 - - - - - 

onbekend Dierlijk afval 69.787 79.422 108.369 15.538 - - - - - - 

div Chemisch afval zonder specificaties - - 7 2.000 - - - - - - 

  Totaal 357.354 358.435 290.832 248.876 223.593 191.380 200.220 208.072 203.029 205.262 

 

NB1: Het afval van Hogeschool van Hall-Larenstein te Leeuwarden is in de periode 2009-2011 in het overzicht opgenomen. 

NB2: Vanaf 2011 is ook het afval van locaties van PPO (Bleiswijk, Westmaas, Vredepeel) meegenomen.  

NB3: Vanaf 2011 is ook het afval van locaties van Praktijkbedrijven ASG (Sterksel, De Marke (Hengelo Gld), Nij Bosma Zathe (Goutum)) meegenomen. 

NB4: Vanaf 2011 is ook het afval van de NVWA (Wageningen Campus) meegenomen. 

NB5: Met ingang van 2012 (vis) en 2013 (dier) wordt ook het vis- en kadaverafval meegeteld. 

NB6: In 2015 is er meer zicht gekomen op de afgevoerde hoeveelheden slib, vetresten en olie-/water-/slibmengsels uit rioolkolken, vetvangers, zandvangers en olie-/benzine-afscheiders 

(OBAS). 
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Bijlage 3. Energiegebruik 2005 en 2009-2014 van Wageningen UR 

 

Energiegebruik Elektra (kWh) Gas (m3) Energie (GJ) Ton CO2 

2015 55.660.591 6.503.170 706.771 11.650 

2014 57.129.458 6.273.363 712.717 12.095 

2013 59.167.202 7.864.487 781.416 14.976 

2012 59.559.676 8.324.624 799.511 15.806 

2011 58.986.867 8.103.014 788.522 15.400 

2010 59.522.471 9.720.625 844.550 53.447 

2009 62.844.056 9.133.439 855,927 53.762 

2008 63.685.301 9.923.959 888.039 53.965 

2005 59.581.768 11.031.812 886.033 53.598 

Energiegebruik t.o.v. 2005 Elektra (kWh) Gas Energie (GJ) Ton CO2 

2015 93% 59% 80% 22% 

2014 96% 57% 80% 23% 

2013 99% 71% 88% 28% 

2012 100% 75% 90% 29% 

2011 99% 73% 89% 29% 

2010 100% 88% 95% 100% 

2009 105% 83% 97% 100% 

2008 107% 90% 100% 101% 

2005 100% 100% 100% 100% 

     

Energiegebruik 

Complexen 2013 

Elektra (kWh) Gas Energie (GJ) Ton CO2 

Dreijen 9.244.528 1.641.790 135.163 3.080 

Wageningen Campus 36.988.874 3.345.677 438.791 6.548 

Kortenoord 0 0 0 0 

Lelystad 10.537.553 2.403.540 170.910 4.464 

Overige 2.396.247 473.480 36.552 884 

Totaal 59.167.202 7.864.487 781.416 14.976 

     

Energiegebruik 

Complexen 2014 

Elektra (kWh) Gas Energie (GJ) Ton CO2 

Dreijen 10.692.898 2.006.693 159.748 3.755 

Wageningen Campus 36.764.842 2.658.824 415.035 5.314 

Kortenoord 0 0 0 0 

Lelystad 7.429.469 1.265.561 106.920 2.379 

Overige 2.242.249 342.285 31.014 647 

Totaal 57.129.458 6.273.363 712.717 12.095 

     

Energiegebruik 

Complexen 2015 

Elektra (kWh) Gas Energie (GJ) Ton CO2 

Dreijen 6.412.617 1.269.598 97.896 2.274 

Wageningen Campus 36.931.506 2.764.842 419.891 4.953 

Kortenoord 0 0 0 0 

Lelystad 10.081.853 2.096.010 157.075 3.755 

Overige 2.234.615 372.720 31.908 668 

Totaal 55.660.591 6.503.170 706.771 11.650 

 

 

Vloeroppervlakte m2 BVO 2015 2014 2013 2008 

De Dreijen 77.693  84.460   

Wageningen Campus 243.208  247.940   

Kortenoord 0  0   

Lelystad 108.898  112.684   

Overige 37.700  36.334   

Totaal 467.499 475.422 481.448 605.618 

Specifiek gebruik 2015 2014 2013 2008 

Aardgas (GJ/m2) 0,433 0,418 0,517 0,654 

Elektra (GJ/m2) 1,054 1,081 1,106 1,132 

Totaal 1,487 1,499 1,623 1,785 
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Bijlage 3. (vervolg) Energiegebruik 2005, 2008, 2010-2015 van Wageningen UR 
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Bijlage 4. (Afval)waterverbruik 2005-2015 van Wageningen UR 

(Afval)waterverbruik 

 

Leiding (m3) Bron (m3) CO2 leiding (kg) CO2 bron (kg) 

2015 214.549 52.434 63.936 15.625 

2014 205.258 56.177 61.578 18.474 

2013 215.055 59.402 64.517 17.821 

2012 199.622 57.587 59.887 17.276 

2011 211.265 66.524 63.380 19.957 

2010 222.863 50.595 66.859 15.179 

2009 248.477 103.720 74.543 31.116 

2008 223.091 140.806 66.927 42.242 

2005 223.091 140.806 66.927 42.242 

(Afval)waterverbruik 

t.o.v. 2005 

Leiding Bron (m3) CO2 leiding CO2 bron 

2015 91% 38% 91% 38% 

2014 88% 40% 88% 40% 

2013 92% 43% 92% 43% 

2012 85% 41% 85% 41% 

2011 90% 48% 90% 48% 

2010 95% 36% 95% 36% 

2009 106% 74% 106% 74% 

2008 95% 101% 95% 101% 

     

(Afval)waterverbruik 

Complexen 2013 

Leiding (m3) Bron (m3) CO2 leiding (kg) CO2 bron (kg) 

Dreijen 36.091 19.745 10.827 5.924 

Wageningen Campus 75.905 34.372 22.772 10.312 

Kortenoord 0    

Lelystad 92.189  27.657  

Overige 10.870 5.285 3.261 1.586 

Totaal 215.055 59.402 64.517 17.821 

     

(Afval)waterverbruik 

Complexen 2014 

Leiding (m3) Bron (m3) CO2 leiding (kg) CO2 bron (kg) 

Dreijen 25.246 19.000 7.523 5.662 

Wageningen Campus 81.048 35.865 24.152 10.668 

Kortenoord 0 0 0 0 

Lelystad 87.363 0 26.034 0 

Overige 11.601 1.312 3.457 391 

Totaal 205.258 56.177 61.167 16.741 
 

(Afval)waterverbruik 

Complexen 2015 

Leiding (m3) Bron (m3) CO2 leiding (kg) CO2 bron (kg) 

Dreijen 25.815 22.615 7.693 6.739 

Wageningen Campus 90.589 28.738 26.996 8.564 

Kortenoord 0 0 0 0 

Lelystad 82.762 0 24.663 0 

Overige 15.383 1.081 4.584 322 

Totaal 214.549 52.434 63.936 15.625 
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Bijlage 4. vervolg (afval)waterverbruik 2005-2015 van Wageningen UR 
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Bijlage 5: Overzicht verleende kapvergunningen en herplant 2011-2015 

Locatie 

nr. 

Omschrijving locatie Reden Aantal/soort Vergunning nr. Datum Opmerkingen Omschrijving herplant 

2011 
       

25XX Bornse Weilanden ruimte 

vrachtverkeer 

10 div. bomen WABO-2011-0208 30-jun 6 Magnolia kobus, 1 Salix 

alba 'Belders' 

6 Magnolia geplant achter Zodiac + 1 Eikenlaan 

23XX Orion aanleg in/uitrit 7 Beuken WABO-2011-0286 8-aug  3 Tilia tomentosum, 1 Acer campestre, 2 

Liriodendron tulipifera, 1 Magnolia kobus, 2 

Ginkgo biloba rond Orion 

4400 Arboretum Belmonte afsterven 10 div. bomen WABO-2011-0550 23-dec 9 gebiedseigen bomen 10 Eikenlanen (of eventueel herplant ter plekke 

heeft plaats gevonden is niet meer te 

achterhalen) 

2012        

2542 Gasflessenberging vuurlastbeperking 1 Zomereik WABO-2012-0264 30-jul op last gemeente 1 Eikenlaan   

2558 Bornse Weilanden plaatsen 

fietsenstalling 

77 div. soorten WABO-2012-0412 21-dec  58 Eikenlanen + 19 divers binnenplein Axis 

2013        

25XX Helix nieuwbouw Helix 54 div.soorten WABO-2012-0450 15-jan afspr. WMO -8 bomen 34 Eikenlanen + 20 Quercus robur geplant in 

houtwal bij Helix 

4102 Achter de Aula afsterven 1 Catalpa WABO-2013-0164 28-jun  Nieuwe Catalpa geplant 

251X RIKILT afsterven 8 div.soorten WABO-2013-0165 28-jun  2 Fagus sylvatica, 1 Quercus robur, 1 Quercus 

palustris, 10 Crataegus soorten ten oosten van 

RIKILT 

2000 Campus diversen afsterven 2 Fraxinus, 1 Quercus,1 

Betula, 1 Carpinus 

WABO-2013-0265 19-aug noodkap 2 Prunus sativum, 2 Juglans regia op centrale 

terrein Campus (zie paragraaf 3) 

2300 Bongerd schade atletiekbaan 1 Plataan WABO-2013-0346 12-dec  1 Acer platanoides op zelfde plek 

2014        

XXXX Campus+Haarweg afsterven 8 div. soorten WABO-2013-0361 8-jan  3 Fraxinus angustifolius, 3 Nyssa sylvatica, 3 

Quercus palustris op centrale terrein Campus 

2300 Axis achterterrein afsterven 26 div.soorten WABO-2014-0006 6-feb  26 Quercus robur achter Axis en Carus 

2300 Campus aanleg busbaan 214 div.soorten WABO-2013-0029 14-mrt iov Provincie Compensatieplan (zie paragraaf 4 en bijlagen 

integraal groenplan: rode stippen op tekening 

beplantingsplan) 

2500 Stippeneng/Bornse 

Weilanden 

afsterven 4 Eiken WABO-2014-0058 21-mei   4 Quercus robur op zelfde plek 

4400 Parkeerpl.Biotech. overlast  2 Acacia's WABO-2014-0059 22-mei op verzoek bewoners 1 Pauwlonia tomentosa, 3 Cercis siliquastrum bij 

Helix 

2500 Parkeerpl. Actio aanleg insteekpl. 1 Wilg WABO-2014-0079 27-jun  2 Prunus avium achter Actio 

4400 Dreijencomplex afsterven 7 Prunussen WABO-2014-0112 14-aug  5 Malus en 2 Halesia monticola op centrale 

terrein Campus 
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Bijlage 5: (vervolg) Overzicht verleende kapvergunningen en herplant 2011-2015 
 
Locatie 
nr. 

Omschrijving locatie Reden Aantal/soort Vergunning nr. Datum Opmerkingen Omschrijving herplant 

2014 (vervolg)       

2322 Radix, chem.berg. te dicht op berging 1 Es WABO-2014-0147 28-okt iov PSG 1 Ulmus laevis op centrale terrein Campus 

2323 Radix, klima plaatsing NSA 1 Linde WABO-2014-0150 28-nov iov PSG 1 Alnus glutinosa 'Laciniata' op centrale terrein 

Campus 

2300 Bornsesteeg t.z.v. 

Bronland 

nieuwbouw Cadans 13 div.soorten WABO-2014-0167 29-dec iov Cadans 13 (meerstammige)berken 

2015        

2558 Helix plaatsing 

fietsenstalling 

1 Berk/4 Eiken 2015W0677 8-jun bezwaarschrift WMO 5 Quercus robur bij fietsenstalling Helix 

2558 Helix  2 Berk/ 1 Eik/1 onbekend WABO-2015-0165 30-okt 3 bomen herplanten 3 (meerstammige) berken bij Campus Plaza 

4400 Dreijencomplex afsterven 1 eik, 2 pinussen, 1 

fraxinus 

WABO-2015-0156 5-nov 4 bomen n.t.b. 3 Pterocarya fraxinifolia, 1 Alnus glutinosa 

'Laciniata' op centrale terrein Campus 

 


