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NAAR EEN
DUURZAMERE UNIVERSITEIT,
STAP VOOR STAP…
Duurzaamheidsvisie en krachtlijnen
voor de UGent

Volledige visietekst: www.ugent.be/duurzaamheid
duurzaam@ugent.be
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De UGent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn
voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch
duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context. Hiertoe:

1) CREËERT DE UGENT EEN SUBSTANTIEEL
DRAAGVLAK VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
2) INTEGREERT DE UGENT DUURZAAMHEID
IN HAAR ONDERWIJS, ONDERZOEK EN
DIENSTVERLENING

3) IMPLEMENTEERT DE UGENT
DUURZAAMHEID IN HAAR BEDRIJFSVOERING
EN ORGANISATIE

Dit is de visie waarachter de UGent zich eind 2013 schaarde.
Sindsdien kwam er heel wat in beweging. Het duurzaamheidskader vormt een leidraad en zorgt voor een positieve
uitstraling, waardoor steeds meer mensen zich willen
engageren en steeds meer initiatieven worden opgestart.

Kunstwerk van Thomas Lommée tijdens 'Tipping Point,
weerwerk bij de UGent tijdens de klimaattop': de meest
indrukwekkende en meeslepende dingen gebeuren als we onze
eigen inspanningen op het veld, op de werkvloer of in de
woonkamer bundelen, hoe kleinschalig die ook mogen zijn en hoe
machteloos we ons bij momenten ook voelen.
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Die boodschap bracht kunstenaar Thomas Lommée aan op de
zijgevel van het UFO, ons gebouw in de SintPietersnieuwstraat in hartje Gent. Hij deed dat trouwens in
het kader van ‘Tipping Point’, het festival waarmee de UGent
eind 2015 inspeelde op de Klimaattop in Parijs.

REFLECTIE VAN DENKTANK TRANSITIE UGENT

50

Beste lezer,

Over die boodschap worden nog steeds verwoede debatten
gevoerd. Getuigt dit van een gebrek aan ambitie met
betrekking tot de klimaatproblematiek of net van heel veel
realiteitszin? Moet een universiteit met ‘things’ bezig zijn, of in
de eerste plaats toch met ‘thoughts’?
Wat er ook van moge zijn, het belet de UGent'ers niet om
initiatief te nemen. Tal van studenten en personeelsleden
gaan zelf aan de slag om mee te schrijven aan het
duurzaamheidsverhaal van de UGent. En al die kleine en
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grotere ideeën, al die kleine en grotere initiatieven, al die
kleine groepjes en grote mensen maken samen een steeds
‘bigger thing’.
Als rector juich ik dat ten zeerste toe. De wereld wordt
immers geconfronteerd met serieuze uitdagingen:
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, armoede en
voedselschaarste, conﬂicten om grondstoffen, bestaande en
nieuwe bedreigende ziektes, enzovoort. Een universiteit die
maatschappelijke impact nastreeft – en dat doet de UGent,
meer dan ooit – moet niet alleen mogelijke oplossingen voor
die problemen aanreiken en het debat daarover inhoudelijk
voeden, maar ook studenten vormen die vertrouwd zijn met
complexe vraagstukken inzake duurzaamheid en, niet
onbelangrijk, zelf ook het goede voorbeeld geven in de eigen
organisatie en bedrijfsvoering. We moeten onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om bij te
dragen aan de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die sinds 2015 van kracht zijn.
Eind 2013 hebben we daarom een ambitieuze en omvattende
duurzaamheidsvisie uitgewerkt. Maar een langetermijnvisie
dreigt wat in het ijle te blijven hangen als daar op korte
termijn geen acties uit volgen. We mogen dan ook trots zijn
dat heel wat engagementen uit de duurzaamheidsvisie
inmiddels al zijn uitgevoerd of op de rails staan. Tegelijk
moeten we ook kritisch blijven. Volstaat het dat minder dan
50% van de personeelsleden met de auto komt? Kunnen we
voortaan rustig achterover leunen omdat we vanaf volgend
jaar 'Donderdag Veggiedag' invoeren? Of omdat we onze
studenten Stedenbouw & Architectuur de ruimte hebben
gegeven om te experimenteren met onze parking? Natuurlijk
niet. Daarom moeten we blijvend langetermijndoelen durven
formuleren die inzetten op systeemverandering. Daarom
geven we in ons duurzaamheidsverhaal graag ook een plaats
aan de denktank Transitie UGent, die ons op een
constructieve, kritische maar enthousiaste manier
uitdagende streefbeelden voor ogen blijft houden. En ons zo
aanzet tot “durf denken”.
Ik nodig u dan ook van harte uit om meer te leren over onze
voortgang en over de uitdagingen waar we nog voorstaan,
om feedback te geven en mee te participeren aan het
duurzaamheidsbeleid van en aan de UGent.
Anne De Paepe
Rector
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KRACHTLIJN 1

CREËREN VAN
SUBSTANTIEEL
DRAAGVLAK VOOR
DUURZAME
ONTWIKKELING
6

KRACHTLIJN 1

De UGent creëert door
sensibilisatie en
communicatie een grote
betrokkenheid bij alle
geledingen, zowel in de
faculteiten als op het
centraal niveau, door de
kans te bieden mee te
participeren aan het
duurzaamheidsbeleid van
de UGent.

pop-up

Duurzaamheid in de
organisatiestructuur
Commissie Duurzaamheidsbeleid
Sinds 2015 is een commissie Duurzaamheidsbeleid operationeel.
Hierin zetelen onder meer de vicerector, de logistiek beheerder en
vertegenwoordigers van alle geledingen. Deze commissie moet de
UGent sturen in de richting van een duurzame universiteit, het
strategisch kader en de duurzaamheidsagenda bepalen, advies
verlenen, nieuwe initiatieven lanceren en faciliteren en de voortgang
van het duurzaamheidsbeleid opvolgen en evalueren.

Duurzaamheidskantoor
De dagelijkse werking van het duurzaamheidsbeleid gebeurt in het
duurzaamheidskantoor. Hierin werken studenten en personeel nauw
samen om duurzaamheidsprojecten te initiëren en te coördineren.
Het duurzaamheidskantoor heeft een stimulerende, faciliterende en
adviserende rol met betrekking tot duurzame projecten en
coördineert en bewaakt de voortgang hiervan. Het duurzaamheidskantoor is het aanspreekpunt waar iedereen met vragen en
suggesties over duurzaamheid terecht kan en wil voornamelijk
verbinden: samenwerkingen opstarten tussen beleidsmedewerkers,
onderzoekers, studenten, vrijwilligers, de stad, … en zo het
duurzaamheidsbeleid van de UGent versterken.

Een pop-up duurzaamheidskantoor reist van campus naar campus om
zo het duurzaamheidsbeleid zeer zichtbaar te maken.
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Participatie & cocreatie

Transitie UGent

Het duurzaamheidspact, de
duurzaamheidsaward & het serieus kantoor
van de getikte meningen

Daarnaast houdt de denktank Transitie UGent,
samengesteld uit geëngageerde academici, studenten en
vertegenwoordigers van de centrale administratie, op een
enthousiaste manier druk op de ketel. Zij fungeren als een
open vernieuwingsdenktank en brengen heel wat nieuwe
suggesties aan. Zij proberen de systeemveranderingen die
nodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving
bespreekbaar en zichtbaar te maken met een memorandum,
kleinschalige experimenten, acties, ...

Iedereen wordt aangespoord om zelf aan de slag te gaan.
Zo roept het duurzaamheidspact op om actief engagementen
aan te gaan op het vlak van duurzaamheid. Meer dan 100
vakgroepen, diensten en afdelingen gingen die uitdaging
intussen aan. In juni worden jaarlijks de leukste, origineelste
acties, of initiatieven met de grootste impact gelauwerd. De
studenten worden uitgedaagd om mee te dingen naar de
duurzaamheidsaward 'de Groene Ruijter' en in het 'serieus
kantoor van de getikte meningen' konden studenten op de
Student Kick-Off kwijt wat voor hen een duurzame universiteit
betekent.

[1]

[2]

[3]
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Informeren & sensibiliseren
Commissies, campagnes & events
Personeel en studenten krijgen informatie over het
duurzaamheidsbeleid via facultaire welzijns- en
milieucommissies, een jaarlijkse mobiliteits- en
energiecampagne, een ecomarkt, een 'Fair Trade Week', de
campagne 'Dagen Zonder Vlees', ... Vooral de klimaatavond
over de 'Klimaatzaak' en het event 'Tipping Point, weerwerk bij
de UGent' met open lessen en een kunstenparcours doorheen
de stad tijdens de klimaattop in Parijs kregen heel wat
aandacht. [->]

Maar ook vanuit de faculteiten en de studenten zelf werd er heel wat actie ondernomen. 400 studenten Stedenbouw en
Architectuur gingen tijdens de Jokerweek aan de slag met het concept 'temporary urbanism' op, in en rond de parking van het
Rectoraat, de faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen deed mee aan de Nationale Applausdag voor ﬁetsers, de
studenten organiseerden onder meer de MaartMilieuMaand in de homes, een studentenklimaattop, een infoavond over Fossil
Fuel Divestment, … De Climate Express, een groep van vele (oud-)studenten, mobiliseerden 14.000 mensen voor een grote
klimaatmars tijdens de klimaattop in Parijs.
Lees meer over het duurzaamheidsbeleid, Transitie UGent en voorbije en lopende campagnes op
www.ugent.be/duurzaamheid

[1] Klimaatavond waar Serge De Geldere, Nic Balthazar, Stijn Meuris en Franscesca Van Thielen uitleg gaven over de klimaatzaak en in
dialoog gingen met de UGent'ers Johan Albrecht, Ferdi De Ville, Vera Dua en Isabel Larmuseau. [2] Optreden van de Low Impact Man op
campus Mercator, de grootste energiebespaarders tijdens de energiecampagne 2014. [3] Winnaars van de Groene Ruijter award: RestFest
kookt met voedseloverschotten op verschillende evenementen.
Kunstenparcours doorheen de stad tijdens 'Tipping Point, weerwerk bij de UGent’ tijdens de klimaattop.
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UGent gaat groen
http://goo.gl/I4Bi2s
De Standaard (2014)

Flesjes en plastic zakken
http://goo.gl/8PKf8J
De Standaard (2014)

Genderactieplan
http://goo.gl/jPQJTS
De Standaard (2014)

Tipping Point, Michiel Hendryckx
http://goo.gl/DJc6B6
De Standaard (2015)

Tipping Point, Opinie Michiel Dehaene
http://goo.gl/sjgtob
De Standaard (2015)

Tipping Point
http://goo.gl/49yyQm
Het Nieuwsblad/De Gentenaar (2015)

Fair Trade Award
http://goo.gl/RdJ4gq

Buiten de muren
van de UGent
De UGent probeert haar duurzaamheidsbeleid & -onderzoek
in functie van een duurzame ontwikkeling ook buiten haar
muren kenbaar te maken via haar website, het UGentmagazine, persberichten, sociale media, valorisatie van
onderzoek, …
Via wetenschapscommunicatie gaat de UGent in dialoog met
de maatschappij over wetenschap en onderzoek. Initiatieven
zoals de wetenschapscafé's of de Dag van de Wetenschap
zorgen voor rechtstreekse interactie tussen onderzoekers en
het brede publiek. Met onder meer de kinderuniversiteit of het
project ‘Wablief? Unief!’ voor Gentse GOK-scholen probeert de
UGent kinderen duurzaam te prikkelen voor wetenschappelijk
onderzoek en technologie.
Op internationaal vlak neemt de UGent initiatief om met de
U4-partners een Joint Declaration op te stellen over
duurzaamheid en is het duurzaamheidskantoor actief in het
lerende netwerk van Green Ofﬁces. Het 'International
Thematic Network' over 'sustainability education' geeft de
kans om te leren van buitenlandse experten op vlak van
duurzaam hoger onderwijs.

De Standaard (2015)

[2]

[1]

[3]

10

Evaluatie 2014-2015

Duurzaamheidsrapport en presentatie nieuwe
voorstellen van Transitie UGent, organisatie seminarie,
brede communicatie door DBZ, Duurzaamheidskantoor,
Transitie UGent
Opstart adviesraad duurzaamheid door UGentbestuur

ON
TRACK

Verder stimuleren van bottom up-initiatieven: de
groene ruijter, het duurzaamheidspact,
sensibiliseringscampagnes, … door
Duurzaamheidskantoor, Transitie UGent
Uitbouw van structureel overleg tussen de UGent en
de Stad Gent (onder meer voor de uitbouw van
cocreatie-modellen) door UGent-bestuur

Engagementen 2016-2017
Versterken van intern netwerk, door o.a. versterking
van facultaire milieucommissies, duurzaamheidswerkgroepen en contact met anderstalige studenten
en personeelsleden, herziening duurzaamheidspact, …
door Duurzaamheidskantoor
Verdere uitbouw van het duurzaamheidskantoor en
initiëren en ondersteunen van bottom up-initiatieven
door Duurzaamheidskantoor
Verdere verankering van duurzaamheid in andere
beleidsdomeinen en –communicatie door allen

Versterken van extern netwerk, door o.a. relaties
opbouwen met andere Green Ofﬁces, deelname aan
The Shift, International Sustainable Campus Network, ...
door Duurzaamheidskantoor
Joint Declaration en workshops met U4-partners door
Rector, Duurzaamheidskantoor, Afdeling
Internationalisering
Verankeren van strategisch project duurzaamheid in
reguliere werking (duurzaamheidscoördinator,
werkingsmiddelen) door UGent-bestuur

Polsen naar 'de' mening van de maatschappij over
wat de UGent kan/moet betekenen voor een toekomst
die sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam is (in
het kader van 200 jaar UGent) door Transitie UGent

[1] Prof. Thomas Block, directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, ontving de Hermesonderscheiding "omwille van zijn
onvermoeibare strijd in functie van een meer sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame universiteit. Zijn zin voor initiatief in het
kader van Transitie UGent strekt tot voorbeeld voor velen [...]”; [2] Zowel de beginselen als de toepassingen van optica trokken zo'n
50.000 bezoekers op het lichtfestival; [3] Op de kinderuniversiteit 'Energieke Ingenieurs' leren kinderen over energie.
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KRACHTLIJN 2

INTEGRATIE VAN
DUURZAME
ONTWIKKELING IN
ONDERWIJS &
ONDERZOEK
12

KRACHTLIJN 2

Het hoger onderwijs wordt
beschouwd als een
belangrijke (mogelijke)
katalysator voor duurzame
ontwikkeling, onder meer
via haar onderwijsopdracht.
40.000 jonge mensen
vormen kan en moet het
duurzaamheidsdenken
versterken.
Daarom wil de UGent via
het onderwijs bijdragen
aan een duurzamere
samenleving en haar
studenten voldoende
vertrouwd maken met
sociale, ecologische en
economische
duurzaamheidsproblemen
en met mogelijke
oplossingen.

Onderwijs
Universiteitsbreed keuzevak
'Duurzaamheidsdenken'
Studenten kunnen het multidisciplinair universiteitsbreed keuzevak
'Duurzaamheidsdenken' volgen. Centraal in dit opleidingsonderdeel
staat het 'Studium Generale Duurzaamheidsdenken' waarin jaarlijks
één vrij speciﬁek, maar wisselend duurzaamheidsthema op een
multi- en transdisciplinaire manier wordt ontrafeld; ‘duurzame
steden', 'duurzame voeding', 'duurzame economie' en 'duurzame
consumptie' stonden reeds op het programma.

Integratie van duurzame ontwikkeling in
onderwijs
Met een centraal innovatieproject wil de UGent duurzaamheid
integreren in het volledige onderwijsaanbod. Enkele pilootopleidingen worden ondersteund om duurzaamheid verder te
verankeren in hun curriculum. Op basis van een zelfanalyse werken ze
een traject uit voor verdere visievorming en ontwikkeling. Een reeks
workshops en seminaries moet resulteren in een opleidingsspeciﬁeke visietekst en een actieplan voor de implementatie daarvan.
De piloottrajecten moeten inspiratie bieden voor gelijkaardige
initiatieven in andere opleidingen en/of faculteiten.

In het ‘serieus kantoor van de getikte meningen’ worden studenten
gevraagd naar hoe een duurzame universiteit eruit ziet, wat de rol kan
zijn van de universiteit in duurzaamheidskwesties en maatschappij, wat
een duurzame stad is, … De meningen worden (uit)getikt en werden
tijdens het Studium Generale rond duurzame steden voorgesteld.
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Multiperspectivisme in onderwijs
Op beleidsniveau heeft de UGent een onderwijsﬁlosoﬁe
uitgewerkt rond het concept ‘multiperspectivisme’ dat het
potentieel inhoudt om in het onderwijs problemen op een
breed-maatschappelijke manier te benaderen en het aspect
duurzame ontwikkeling daarbij te behandelen.

International Thematic Network
Daarnaast is een ‘International Thematic Network’ (ITN)
‘Sustainability education – Teaching and learning in the face
of wicked socio-ecological problems’ opgericht. Dit geeft de
kans om met nog meer opleidingen aan de slag te gaan rond
de integratie van duurzaamheid in de curricula en om te leren
van buitenlandse experten op vlak van ‘sustainability
education’.

Innoversity Challenge

engagement in het academisch onderwijs en vindt ze
aansluiting bij de wereldwijde en recente Europese trend om
maatschappelijk engagement een plaats te geven in het
academisch onderwijs. CSL is een innovatief onderwijsconcept
dat het potentieel heeft om onderwijspraktijken te
vernieuwen en om een antwoord te bieden op de vraag naar
maatschappelijk relevant, toekomstgericht en
multiperspectivistisch onderwijs. Studenten worden
beschouwd als 'actors of social change', waarbij zij binnen hun
curriculum een concrete bijdrage leveren aan (lokale)
gemeenschappen of maatschappelijke initiatieven. Zo worden
ze geconfronteerd met reële noden binnen de samenleving en
worden ze gestimuleerd om kritisch na te denken over hun
(toekomstige) rol in de maatschappij.
Knowledge4all: een faculteitsoverschrijdend
onderwijsinnovatieproject, waarbij studenten uit verschillende
opleidingen samenwerken en een product of dienst
ontwerpen voor iemand met een functiebeperking.

Community Service Learning

Werken in een publieke of non-proﬁt organisatie in de
Master Sociologie: in het werkcollege 'actuele thema's uit de
politieke sociologie' draaien master-studenten Sociologie
gedurende 10 weken mee in een publieke of non-proﬁt
organisatie. Studenten uit de Speciﬁeke Lerarenopleiding van
de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen ondersteunen
hun medestudenten bij de kritische reﬂectie. Hierbij wordt er
samengewerkt met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Stad
Gent, Groep Intro, …

Met 'Community Service Learning' (CSL) wil de UGent de
aandacht vestigen op de relevantie van maatschappelijk

‘Sustainability education – Teaching and learning in the face of
wicked socio-ecological problems’: http://goo.gl/CDwSK7

In 2015-2016 heeft de UGent een ‘grass roots’-actie gevoerd
waarbij de hele universitaire gemeenschap werd uitgenodigd
om ideeën te formuleren rond digitaal onderwijs aan de
UGent. Uit meer dan 500 ingediende ideeën werden er in
verschillende rondes uiteindelijk vier geselecteerd die in een
pilot verder worden uitgewerkt met steun van het bestuur.
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Europees partnerschap 'Europe Engage' (Erasmus+): De
UGent is één van de 12 Europese universiteiten die partner zijn
in het Erasmus+ project 'Europe Engage'. Het doel is om kennis
en ervaringen uit te wisselen op Europees niveau en om CSL
verder te institutionaliseren binnen de eigen instelling.
De resultaten van de eindopleidingsevaluaties voor de
dimensie duurzaamheid. De 3 bevraagde items:
1) Werd tijdens je opleiding ingegaan op duurzame ontwikkeling?
2) Werd je gestimuleerd om te zoeken naar duurzame
oplossingen voor problemen?
3) Werden maatschappelijke problemen bekeken vanuit
verschillende invalshoeken en disciplines?
Mensen die durven denken over de uitdagingen van morgen.
Daar streeft de UGent naar. Daarom deﬁnieerde de UGent via 6
strategische doelstellingen wat kwaliteitsvol onderwijs precies
inhoudt. Die doelen omvatten 1 globale onderwijsﬁlosoﬁe, met
name multiperspectivisme. Meer info op http://zes.ugent.be/
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Universiteitsbreed keuzevak 'Coaching en diversiteit'
uitbreiden naar 6 faculteiten: LW, RE, EA, EB, PP en PS
door DBZ - Diversiteit en Gender

Evaluatie 2014-2015

Ontwikkelen van CSL-inspiratiesessies voor lesgevers
door DBZ - Diversiteit en Gender

ON
TRACK

Screening van integratie van duurzaamheid in
onderwijsaanbod door DOWA
Visieontwikkeling en actieplan voor integratie van
duurzaamheid in onderwijs door DOWA

Voorbereiden instellingsreview, deel 'duurzaamheid'
door DOWA
In het nieuwe Vlaams beoordelingskader van de
instellingsreview komt duurzaamheid niet meer expliciet
voor. De UGent heeft het wel opgenomen in de kritische
zelfreﬂectie voor de instellingsreview.

Engagementen 2016-2017
Verdere visievorming en opmaak van een
opleidingsspeciﬁek actieplan voor de inhoudelijke
integratie van duurzame ontwikkeling in de
pilootopleidingen door CDO, DOWA
Evaluatie van proces en actieplan in de
pilootopleidingen, met evt. advies naar de facultaire
cellen Kwaliteitszorg Onderwijs om dit verder uit te
rollen in andere opleidingen
door Onderwijsraad
Uitbouw van het 'International Thematic Network':
vorming voor lesgevers, gezamenlijke publicaties,
conferenties, nieuwe onderzoeksprojecten, etc.
door CDO

16

Studium Generale rond het thema ‘Duurzame
Universiteit’, naar aanleiding van het 200-jarig
bestaan van de UGent door CDO
Universiteitsbreed keuzevak 'Coaching en diversiteit'
en evaluatie door verantwoordelijke lesgevers

Op het vlak van onderzoek
wil de UGent een sociaal
rechtvaardige, ecologische
en economisch haalbare
duurzame toekomst verder
stimuleren. Dergelijk
onderzoek past een grote
verscheidenheid aan
wetenschappelijke
benaderingen toe, waarbij
ook een inter- en
transdisciplinaire aanpak
als gangbaar wordt
beschouwd. Het vertrekt
bovendien vanuit een grote
maatschappelijke
relevantie.

Onderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
De UGent sluit zich aan bij de bredere onderzoeks- en
ﬁnancieringscontext die een steeds grotere nadruk legt op
duurzaamheid. Vanuit Europa worden steeds meer projectoproepen
gelanceerd die gericht zijn op thema's zoals duurzame steden,
duurzame energie, duurzame chemie, duurzame mobiliteit, duurzame
materialen, ... Ook binnen de projecten voor strategisch basisonderzoek (SBO) bij het Vlaams Agentschap Ondernemen / FWO is de
bijdrage van het project op het vlak van duurzame
ontwikkeling een pluspunt bij de aanvraag en evaluatie.

Maatschappelijke valorisatie van onderzoek
Het UGent-bestuur engageert zicht tot een beleidsplan voor
maatschappelijke valorisatie van onderzoek. Het plan bevat
verschillende ondersteunings- en sensibiliseringsmaatregelen,
gaande van concrete handvatten voor de onderzoekers tot
strategische inbedding, en voorziet in kwaliteitszorg en evaluatie.

Wetenschapswinkel
De wetenschapswinkel wil non-proﬁtorganisaties helpen met gratis
of goedkoop wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door studenten.
Via de wetenschapswinkel wordt op zoek gegaan naar een geschikte
promotor en (master)student, worden alle partijen samengebracht
om de scope te bepalen en wordt het onderzoek opgevolgd.
Studenten kunnen er dan weer terecht voor maatschappelijk
relevante thesisonderwerpen. Meer info op http://goo.gl/u2O1FT

Multidisciplinair onderzoeksplatform 'duurzame stad':
wonen en voeding
Tal van geografen en planners, sociologen en sociaal agogen, bio- en
burgerlijk ingenieurs, politicologen en bestuurskundigen,
stedenbouwkundigen en architecten voeren onderzoek uit aan de
UGent naar verschillende aspecten van een duurzame stad. Maar dit
gebeurt te versnipperd en te weinig in coproductie met Gentse
beleidsmakers of andere Gentse stakeholders.
Daaruit groeide het idee om een multi- en transdisciplinair platform
'Duurzame Steden' op te richten waarin de opgaves van de eigen stad
centraal staan. De UGent en andere Gentse actoren kunnen elkaar in
dit 'urban living lab' immers versterken in hun streven naar een
ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige stedelijke toekomst.
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MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
IN HORIZON 2020

Slim, groen en geïntegreerd
transport
Klimaat en efﬁciënte gronden hulpstoffen

Zekere, veilige, schone
en efﬁciënte energievoorziening

Veilige samenleving

Inclusieve en innovatieve
samenleving
Gezondheid, demograﬁsche
veranderingen en welzijn

Voedselzekerheid, duurzame landbouw,
marien en maritiem onderzoek en
bio-economie
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Consortia
Er bestaan al heel wat multidisciplinaire onderzoeksplatformen met uitgesproken duurzaamheidsthema's, zoals Ghent
University Sustainable Energy Technologies, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, het Instituut voor Duurzame Mobiliteit,
Food2Know, Center of Renewable Resources, Center for Environmental Science and Technology, UGent Marine Sciences Center of
Excellence, GhEnToxLab en R²T. Daarnaast werden de laatste jaren nieuwe samenwerkingsverbanden uitgewerkt, zoals Blue
growth, Crelan leerstoel, Capture en participatie in Europese Knowledge and innovation communities rond voeding, gezondheid
en grondstoffen.

Denkoefening rond universiteitsbreed
'duurzaamheidsforum' door Stuurgroep duurzaamheid

ON
TRACK

Evaluatie 2014-2015
Opdrijven communicatie rond maatschappelijke
valorisatie door Projectteam 'maatschappelijke
valorisatie’

Engagementen 2016-2017
Verdere uitbouw van het transdisciplinair
onderzoeksplatform 'duurzame steden' rond twee
speciﬁeke kwesties: wonen en voeding door CDO,
Transitie UGent, Duurzaamheidskantoor
Verdere uitbouw van de wetenschapswinkel
door duurzaamheidskantoor, DOZA,
wetenschapscommunicatie

Verdere implementatie van actiepunten uit het
beleidsplan maatschappelijke valorisatie door
Projectteam 'maatschappelijke valorisatie':
1) opmaak van een online toolbox voor onderzoekers;
2) opzetten van een universiteitsbrede ondersteuningsstructuur; 3) rol opnemen als partner in H2020-project
ACCOMPLISSH dat modellen van cocreatie wil
ontwikkelen; 4) stappen zetten om de waardering en
aanmoediging van maatschappelijke valorisatie
structureel in te bouwen in de voornaamste incentivemechanismen zoals de interfacultaire verdeelsleutel, de
evaluatiecriteria voor BOF-ﬁnanciering en het
functionele loopbaanmodel.
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KRACHTLIJN 3

IMPLEMENTATIE
VAN DUURZAME
ONTWIKKELING IN
BEDRIJFSVOERING
20

KRACHTLIJN 3

Mobiliteit
Energie- en waterverbruik
Lucht- en wateremissies
Aankoop- en afvalbeleid
Voeding
Groenbeheer
Werken aan de UGent
Mensenrechten en sociale uitsluiting
Economische aspecten
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De UGent voert een
geïntegreerd
mobiliteitsbeleid, waarbij
de campussen vlot
bereikbaar zijn, de
verkeersveiligheid wordt
verhoogd en de milieuimpact van de
verplaatsingen door
personeel en studenten
wordt gereduceerd.
Lees meer over het bedrijfsvervoerplan op
www.ugent.be/mobiliteit

Mobiliteit
Strategische keuzes en doelstellingen
Stijging van duurzaam woon-werkverkeer van 52% tot 65% tegen
2020.
Stijging van duurzame verplaatsingen door studenten in Gent van
83% tot 90% tegen 2020.
Kwaliteitsvolle ﬁetsenstalling op max. 2 min stappen van
gebouwingang.
Bushalte op max. 10 min stappen van gebouwingang.
Parkeerplaatsen op max. 15 min stappen van gebouwingang.
Indien nodig, voorrang geven aan uitbreiding van stallingscapaciteit
voor de ﬁets t.o.v. autoparking. Bij uitbreiding voetpad en groen
vrijwaren of compenseren.
Constructieve samenwerking met Stad Gent, De Lijn en andere
betrokken partners voor o.m. inrichten van ﬁetsassen en ﬁetsstraten,
scheiden van verkeersstromen, delen van parking, campagnes, …
Halvering van het aantal ongevallen van en naar het werk tegen
2020 t.o.v. 2015.

Woon-werkverkeer
0%

2008

2014

2015

52%

49%

2020

10%
35%

20%
30%

63%

40%
23%

50%
60%
70%
80%

18%
17%

19%

8%

8%

18%

20%

2%

2%

6%

90%

11%

100%

3%

11%

Vervoerskeuze van personeel voor hoofdtraject van hun
woon-werk-verplaatsing in 2008 (begin van telling), 2014,
2015 en 2020 (ambitie).
motor/bromﬁets
carpool
auto
trein

tram/bus
ﬁets
te voet

2020

27%

2008

11%

27%
2%

Meer dan 50% van de UGent-personeelsleden verplaatst zich op een duurzame manier naar het werk. Dit dankzij de vele
initiatieven om het duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. Een mobiele ﬁetshersteldienst rukt uit bij ﬁetspech, [->]
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pendelaars stallen 's avonds hun ﬁets in een voorbehouden ﬁetsenstalling aan het station, er is een ﬁetsvergoeding en een
terugbetaling van de openbaarvervoerskosten en dienstverplaatsingen kunnen met dienstﬁetsen of deelauto's gemaakt worden.
Daarnaast worden personeelsleden warm gemaakt om kennis te maken met elektrisch ﬁetsen door hen een maand lang een
elektrische ﬁets ter beschikking te stellen. De vele ﬁetsenstallingen op de campussen proberen iedereen een plekje te bieden en
bij nieuwe inrichtingen wordt ook rekening gehouden met ruimte voor bakﬁetsen, ﬁetskarren, ...
Voor de studenten, die zich voor 83% op een duurzame manier in Gent verplaatsen, kunnen ﬁetsen huren en (laten) herstellen bij
studentENmobiliteit.

Ambitieus bedrijfsvervoerplan
Ondanks deze mooie evolutie worden sommige sites met problemen geconfronteerd die niet langer via dergelijke 'honingmaatregelen' opgelost kunnen worden: geblokkeerde toegangswegen, parkeerproblemen, ondermaats openbaar vervoer, … Met
het nieuwe bedrijfsvervoerplan wordt een sterkere impuls gegeven aan een efﬁciënte, hedendaagse en duurzame mobiliteit,
waarbij duurzame verplaatsingen worden gestimuleerd en het autogebruik selectief wordt voorbehouden voor wie echt niet
anders kan. Hiervoor wordt gewerkt rond 6 pijlers:
Experimenteren met duurzame mobiliteit, het
anders inrichten van parking, …

Optimalisatie van parkeerinfrastructuur, zoals het
invoeren van een duurzaam parkeerbeleid, …

Optimalisatie van ﬁetsinfrastructuur, zoals het
voorzien van douches en kleedruimtes, stopcontacten, …

Mobiliteitscoördinatie, zoals het betrekken van
facultaire mobiliteitscontactpersonen in het
operationeel beleid, …

Mobiliteitscommunicatie, zoals het geven van
mobiliteitsadvies bij de intake-gesprekken van
nieuwe personeelsleden, …

Optimalisatie van dienstverplaatsingen: het delen
van dienstwagens, het uitbreiden van de dienstﬁetsen,
een ﬁetskoerierdienst binnen de zone Gent, …

400 studenten Architectuur en
Stedenbouw experimenteerden gedurende een
week met de ruimte in, op en rond de parking
Rectoraat die vrijkomt wanneer de auto's iets
verderop staan.
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Duurzaam parkeerbeleid
Met een centraal gestuurd parkeerbeleid wil de UGent de beschikbare parking zo efﬁciënt mogelijk gebruiken, sterker inzetten
op duurzaam woon-werkverkeer en campussen aantrekkelijker maken door meer ruimte te geven aan ﬁetsenstalling, groen, ...
Potentieelanalyses per campus tonen aan dat het autogebruik naar 35% kan dalen als 80% van de automobilisten die op minder
dan 5 km van hun werkplek wonen de ﬁets of bus nemen en 1/3 van de automobilisten met een station op 3 km van hun
woonplaats met rechtstreekse verbinding naar Gent overstapt op de trein.
Een kleine parking aan de achterkant van het Rectoraat werd
samen met de studenten omgevormd tot een gesmaakte
picknickplek.

Vliegtuigreizen
Met het toenemende aantal videoconferentieruimtes en
teleclassing-lokalen aan de UGent kunnen sommige
vliegtuigreizen vermeden worden. Er kan nu ook gebruik
gemaakt worden van een softwarepakket (Starleaf Breeze)
waarmee videoconferenties waar ook ter wereld kunnen
worden gehouden. Lees meer over de beschikbare
multimedia op http://icto.ugent.be > multimedia.
Met het nieuwe raamcontract voor vliegtuigreizen, zullen
vliegmijlen geregistreerd worden en worden vliegtuigreizen
voor korte afstanden afgeraden.
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Actualisatie bedrijfsvervoerplan door DBZ-Milieu,
stuurgroep mobiliteit
Informatiecampagne voor studenten over duurzame
mobiliteit op Student Kick-Off, infodagen,
inschrijvingsdagen, … i.s.m. Stad Gent door DBZ,
DBZ-Milieu

Evaluatie 2014-2015
Vorming over videoconferenties, teleclassing,
teleconferenties, … door DPO, DICT
Omvorming van achterkant parking rectoraat tot
groene zone door DBZ-Milieu
Betere herinrichting van de binnenkoer van
Universiteitsstraat (gevelgroen, uitloop cafetaria, …)
door DGFB, DBZ-Milieu, faculteit Rechtsgeleerdheid
Er wordt gewacht op de herinrichting van de straat (na
werken), waardoor er opnieuw een ﬁetsenstalling in
straat kan komen en er ruimte vrijkomt op binnenkoer.

Engagementen 2016-2017
Opvolging van acties uit bedrijfsvervoerplan:
1. Mobiliteitscoördinatie, met o.a. de uitbreiding van de
werkgroep Mobiel UGent met facultaire
contactpersonen.
2. Mobiliteitscommunicatie, met o.m. de individuele
informatieverstrekking over mogelijkheden voor
woonwerkverkeer tijdens de intake-gesprekken van
nieuwe personeelsleden.
3. Optimalisatie van ﬁetsinfrastructuur, met o.m. de
(geplande) uitbreiding van ﬁetsenstallingen (Blandijn,
Dunant, UFO).
4. Optimalisatie van dienstverplaatsingen, met o.m. de
optimalisatie van het aanbod aan dienstﬁetsen en de
centrale aankoop van dienstwagens voor de Centrale
Administratie.
5. Optimalisatie van parkeerinfrastructuur, met o.m. de
uitrol van een centraal gestuurd parkeerbeleid en de
inrichting van een park&ride op campus Sterre.

Uitwerken van project 'de groene locomotief' (winnaar
van de duurzaamheidsaward 'De Groene Ruijter'):
1. Sensibilisering rond de vervuilende impact van
vliegtuigreizen.
2. Indien relevant, alternatieven aanbieden voor het
vliegtuig.
3. Voorstel uitwerken om CO2-uitstoot van
vliegtuigreizen (deels) te compenseren in een UGentduurzaamheidsfonds.
door de winnaars van de duurzaamheidsaward 'de
groene ruijter, Duurzaamheidskantoor
Opmaak van parkeerplannen waarbij parkeerplaatsen
efﬁciënter worden benut en vrijgekomen
parkeerplaatsen omgevormd worden tot groene
ruimte, ﬁetsenstalling, … door UGent-bestuur, DGFB,
DBZ-Milieu

6. UGent experimenteert mee, met o.m. ondersteuning
van innovatieve (cocreatie)projecten rond autovrije
ruimtes, trage wegen, ...
door UGent-bestuur, DBZ-Milieu, DGFB,
duurzaamheidskantoor
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Het duurzaam
energiebeleidsplan van de
UGent streeft naar een
daling van 20% van het
energie-gebruik tegen
2020 t.o.v. 1998. Hierbij
wordt abstractie gemaakt
van de nieuwbouwprojecten die na 2009
werden gerealiseerd. Van
deze recente projecten
moet het energiegebruik
geminimaliseerd worden,
waarbij de extra benodigde
energie zelf geproduceerd
zal worden, al dan niet in
eigen beheer.

Energie- en waterverbruik
Energieverbruik
De gebouwen aan de UGent worden verwarmd met aardgas (ca.
71.500 MWh), stadswarmte (ca. 17.000 MWh) en stookolie (ca. 2.100
MWh). De UGent verbruikt 53.000 MWh elektriciteit.
De UGent streeft naar bijna-nul energiegebouwen (BEN). Zo zullen de
bouw van de nieuwe resto op de campus Merelbeke en de renovatie
van Dunant I en Blok I en een gedeelte van Blok II van het Technicum
gebeuren volgens het BEN-principe. In de nieuwbouw iGent op
campus A van Tech Lane Ghent Science Park werden warmtepompen
geïnstalleerd en is het de bedoeling om de warmte van het
datacentrum te gebruiken voor een gedeelte van de
gebouwverwarming. Op campus Coupure en campus Ledeganck
werken warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Hierdoor gebeurt een
deel van de verwarming van de gebouwen door de restwarmte van
de elektriciteitsproductie. Op campus Coupure werd ook een
biomassa-installatie geïnstalleerd. Deze installatie wordt gevoed met
onbehandeld afvalhout (stuwhout uit haven, afvalhout uit bosbeheer,
…) afkomstig uit gebieden binnen een straal van 250 km van de
campus. De installatie is voorzien van ﬁlters, waardoor de emissies
van ﬁjn stof veel lager liggen dan de toegelaten norm. De opstartfase
geeft evenwel nog problemen, waardoor de installatie nog
nauwelijks heeft gewerkt.
4.5%

26%

2015
0.1%
1%
68%
De afgenomen elektriciteit bestaat uit aangekochte groene stroom
(68%), elektriciteit geproduceerd door warmtekrachtkoppeling (WKK)
(4,5%), elektriciteit opgewekt door drie windturbines (26%) en
zonnepanelen (0,1%). De herkomst van de overige stroom is ongekend;
deze wordt verbruikt in huurpanden.
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Het gecorrigeerde brandstofverbruik daalde sinds 1998 met 15%, terwijl de
brandstofkost steeg met 77% (van 2,1 mio tot 3,7 mio €/jaar). T.o.v. 2014 steeg
het gecorrigeerd verbruik met 3%. Wanneer de aardgasfractie, gebruikt door
de WKK's om elektriciteit op te wekken, uit de brandstofgegevens wordt
gehaald, ligt het gecorrigeerd verbruik in 2015 1% lager dan in 2014.

Evolutie brandstofverbruik en kosten
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Het elektriciteitsverbruik steeg sinds 1998 met 49%; de elektriciteitsfactuur
steeg met 71% (van 3,4 mio tot 5,9 mio €/jaar). T.o.v. het voorgaande jaar steeg het
verbruik opnieuw met 2%. Dit is o.a. te wijten aan de uitbreiding van de UGentsupercomputers.

Evolutie elektriciteitsverbruik en kosten
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Energiebeleidsplan
Het energiebeleid en de speciﬁeke beleidsinstrumenten en
-keuzes van de UGent op vlak van bouw en renovatie zitten
vrij goed verankerd in het gebouwenbeleid. De provisie voor
duurzame energiemaatregelen wordt jaarlijks aangevuld met
bewezen besparingen, waardoor blijvend geïnvesteerd kan
worden in rendabele energiemaatregelen. De UGent volgt een
renovatierichtlijn, waarin ook bij renovatie een aantal
minimum energie-eisen worden opgelegd. Bovendien wordt
bij nieuwbouw en totaalrenovatie gestreefd naar bijnaenergieneutrale gebouwen.
Maar de positieve vooruitgang van de voorbije jaren richting
2020 wordt zowel met de cijfers van 2014 als 2015 opnieuw
teniet gedaan. De warme winters – en dus de minder
betrouwbare correctie – spelen hier een rol, maar dit is niet
de enige reden. Het elektriciteitsgebruik van de gebouwen

blijft toenemen, en zorgt vooral in de gerenoveerde gebouwen
voor een grote impact.
Het is dus tijd voor een nieuwe stap: inbreiden en
samengebruik. De instrumenten hiervoor zijn centrale sturing
en responsabilisering van het ruimte(- en energie)gebruik.
Daarnaast ontbreekt het nog vaak aan nazorg van
(ver)nieuw(d)e gebouwen of installaties. Hightechgebouwen,
maar ook de goede werking van de talloze nieuwe installaties
(regenwaterrecuperatiesystemen, warmtepompen,
zonneboilers) vereisen meer aandacht. Eens het gebouw of de
installatie in gebruik is, moeten heel wat parameters
nauwgezet gemonitord worden. Het gebouw en de installaties
moeten immers telkens opnieuw optimaal worden aangepast
aan het (veranderende) gebruiksproﬁel en de gebruikers van
het gebouw.

Evolutie energiedoelstellingen
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Het totale gecorrigeerde energiegebruik van 2015 daalde met 10,5% t.o.v. 1998, wanneer de nieuwe gebouwen sinds 2009
buiten beschouwing worden gelaten. Het meerverbruik van de nieuwe gebouwen (ca. 11.881 MWh) wordt nog
gecompenseerd door de eigen groene energieproductie (ca. 12.680 MWh).
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Duurzaamheid geldt als rode draad in de nieuwbouw
iGent. Met onder meer een doorgedreven isolatie en
zonwerende beglazing, op de zuidgevel een installatie
met zonnepanelen die dient als vaste zonwering en
stroomopwekker voor het gebouw, een systeem van
passieve nachtkoeling voor de kantoren,
vraaggestuurde verlichting, en de recuperatie van de
restwarmte van het datacenter voor de verwarming van
het gebouw, is het gebouw bovendien bijzonder
energiezuinig.

De investeringen in centrale datacentra (op de campus Sterre
en campus A van Tech Lane Ghent Science Park) hebben geleid tot
de afbouw van de vele decentrale serverlokalen. Via
energieaudits in de serverlokalen werden vakgroepen actief
gestimuleerd tot colocatie of het overschakelen op de centrale
diensten (HPC, centrale storage, virtuele colocatie). Intussen werd
65 kW gecoloceerd en 30 kW verouderde hardware afgevoerd
omdat werd overgeschakeld op de centrale infrastructuur.
De decentrale afbouw moet in een aantal gevallen dwingender
opgelegd worden. Enkele vakgroepen blijven hun decentraal
serverpark koesteren en uitbreiden. Daarom besliste het
Bestuurscollege om geen decentrale serverlokalen meer in te
richten of aan te passen en op de bestaande decentrale
serverlokalen elektriciteitsmeters te plaatsen en de kost
vervolgens door te rekenen.
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Waterverbuik
Aan de UGent wordt hoofdzakelijk stadswater gebruikt (ca. 255.000 m³ in 2015). Een kleiner aandeel is grondwater (ca. 2.450 m³)
en regenwater (ca. 10.500 m³). In het universitair sportcomplex GUSB wordt het zwembadwater na ﬁltering hergebruikt voor het
spoelen van de toiletten (1.379 en 1.272 m³ in 2013 resp. 2014) en ook op de campus Merelbeke wordt nu grijswater afkomstig
van de waterzuiveringsinstallatie gebruikt (ca. 4.800 m³/jaar). Deze waterafname heeft nergens negatieve gevolgen voor de
betreffende waterbron.
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Het waterverbruik daalde sinds 1998 met 36%; de kostprijs is sindsdien verdubbeld. Het waterverbruik van 2015 daalde met 5% t.o.v.
2014.

Waterreductie
Door opvolging van de waterboekhouding kan snel
gereageerd worden bij een sterke stijging van het verbruik, bv.
door een lek, lekkende kranen, wijzigingen van een
laboproces, …
Regenwatergebruik wordt verplicht gesteld via de
milieuvergunning én de bouwvergunning. Door ook andere
nabijgelegen gebouwen op te nemen in de waterbalans van
een (ver)nieuwbouw, kan het aanbod en de vraag aan
regenwater beter op elkaar afgestemd worden. Het gebruik
van regenwater voor sanitaire toepassingen neemt toe, maar
bedraagt tot nog toe slechts 4% van de totaal verbruik
huishoudelijk water.
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Lees meer over het energiebeleidsplan en de opvolgingsrapporten op www.ugent.be/energie

Verdere beoordeling van het gebouwenpatrimonium op vlak van kwaliteit, comfort en
energieprestatie en voorbereiding opmaak
renovatieplan door DGFB

Evaluatie 2014-2015

De haalbaarheidsstudie van de renovatie van
Technicum Blok I en een gedeelte van Blok II volgens
het bijna-energieneutraalprincipe wordt verder
uitgewerkt door DGFB
Ontwerp van het nieuwe restaurant op de campus
Diergeneeskunde volgens het bijna-energieneutraalprincipe door DGFB

ON
TRACK

Haalbaarheidsstudie voor windturbines op UGentterreinen door DGFB, DBZ-Milieu
De voorgestelde maatregelen m.b.t.
regenwaterhergebruik op o.a. de campus Sterre en de
campus Merelbeke worden verder uitgewerkt door
DGFB, DBZ-Milieu

Engagementen 2016-2017
Inventarisatie van speciﬁeke laboruimtes en
toestellen i.k.v. GISMO en uitwerken van
beleidsinstrumenten om samengebruik te stimuleren
door DOZA, DFGB, DBZ-Milieu
Uitvoeren van een onderzoek naar een model voor
responsabilisering van het ruimte- en energiegebruik
bij de UGent door DGFB

Plaatsing van zonnepanelen op het gebouw S8 van de
campus Sterre en het Technicum door DGFB
Verﬁjning van haalbaarheidsstudie voor een
windturbine op campus Proeftuinstraat door DGFB,
DBZ-Milieu

Voorzien van een 'commissioning agent' voor de
nazorg van speciﬁeke gebouwen en installaties door
DGFB
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Lucht- en wateremissies
Luchtemissies
Sinds 2008 kiest de UGent voor de aankoop van groene stroom. Hierdoor is de CO2-emissie afkomstig van gebouwverwarming en
elektriciteitsgebruik intussen met ca. 65% gedaald. In absolute aantallen betekent dit een daling van 30.000 ton CO2, en een
resterende CO2-emissie van ca. 18.000 ton.
Lees meer over de luchtemissieresultaten op www.ugent.be/milieu > jaarverslag
CO2 -emissie (ton)

60,000

vermeden CO2 (ton) door aankoop groene stroom

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CO2-emissies ten gevolge van elektriciteits- en brandstofverbruik.

Wateremissies
De UGent loost zowel huishoudelijk als bedrijfsafvalwater. De kwaliteit van het bedrijfsafvalwater wordt minstens
jaarlijks gecontroleerd. Bij overschrijdingen van de emissiegrenswaarden wordt samen met de vakgroepen op zoek
gegaan naar de oorzaak.
Op campus Merelbeke is er een eigen waterzuiveringsinstallatie.
Lees meer over de wateranalyseresultaten op www.ugent.be/milieu > jaarverslag
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Aankoop- en afvalbeleid

De UGent zet in op een
duurzaam aankoop- en
materiaalbeheer. Hierin
wordt het principe van de
materialenhiërarchie
gevolgd en worden sociale,
ecologische en
economische criteria in alle
fasen van het aankopen
van producten en diensten
geïntegreerd.

Duurzaam aankopen
De UGent streeft naar een duurzaam aankoopbeleid waarin sociale,
ecologische en economische criteria in alle fasen van het aankopen
van producten en diensten worden geïntegreerd. Bij nieuwe of
hernieuwde raamovereenkomsten worden, waar relevant,
duurzaamheidscriteria geïntegreerd. Mooie voorbeelden uit 2014 en
2015 zijn de overheidsopdrachten voor bureaumaterialen (levering in
het Gentse CO2-neutraal), kofﬁe, thee en fruitsappen (fair trade en
verplichte afname via het raamcontract), kofﬁetoestellen, drukwerk
voor onderwijspublicaties en dienstreizen (afraden van
vliegtuigreizen voor korte afstanden).
Voor de uitbating van de UGent-shop werd gekozen voor de ﬁrma
Unigear, een bedrijf met uitgesproken duurzaamheidsambities. Tegen
2018 zal het volledige assortiment van kledij in de UGent-shop
bestaan uit biologisch katoen, hennep, bamboe en/of gerecycleerde
materialen en 50% het fair tradelabel dragen, alle papierwaren
zullen het FSC-label hebben, 80% van de verpakkingsmaterialen zal
herbruikbaar zijn, ...
Dankzij het structureel verankeren van fair trade in enkele grote
aankoopcontracten (kledij van de UGent-shop en dranken), ontving
de UGent in 2015 de Fairtrade@campus award.

[1]

Naast een online kringloopwinkel is er nu ook een fysieke
kringloopwinkel aan de UGent waardoor afgedankt meubilair,
toestellen, bureaumateriaal, ... een tweede leven krijgen, binnen [->]

[1] ‘VIVA FAIRTRADE’ tijdens de Week van de Fair Trade; [2] Jaarlijkse
ecomarkt in het UFO; [3] De UGent ontving de FAIRTRADE@CAMPUS
Award.

[3]

[2]

33

de universiteit of voor privé-gebruik. Materiaal voor tentoonstellingen, evenementen en IT kan ontleend worden in een
uitleendienst. Een weggeefkast in het studentenhuis Therminal bevoorraadt de studenten van mappen en ander
kantoormateriaal. Oud meubilair werd geschonken aan enkele goede doelen. Het grote publiek kon 'proeven' van duurzame
en fairtradeproducten tijdens de Week van de Fair Trade en op de jaarlijkse ecomarkt. Gunter Pauli, oprichter van een
kenniscentrum met als doel duurzame productiemethoden te ontwikkelen zonder afval (ZERI) en auteur van de Blauwe
economie, bracht zijn boodschap aan de UGent.

Illustratie van het afvaleiland in het kantoor van de directie Financiën | Graﬁek: Het aantal m³ restfractie, PMD en papier/karton.
De hoeveelheid GFT werd nog niet in kaart gebracht.

Afvalproductie UGent
De UGent is producent van huishoudelijk, chemisch, medisch, dierlijk, radioactief en klein-gevaarlijk afval. De hoeveelheden
afgevoerd afval worden bijgehouden in een afvalstoffenregister en samen met de ophaler wordt gezocht naar de meest
milieuvriendelijke verwerkingstechniek.
Ook zachte en harde plastic kunnen nu afzonderlijk ingezameld en verwerkt worden. Er lopen verschillende experimenten
voor het inzamelen van GFT: compostbakken, wormenbakken, kippen, … In het 'anders werken'-kantoor van de directie
Financiën wordt een afvaleiland uitgetest. In de resto's werden drinkbussen verdeeld. Voor plastic bekers moet er worden
betaald.
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Raamcontract voor bureaumaterialen met
duurzaamheidscriteria door DFIN, DBZ-Milieu

Evaluatie 2014-2015

Contract voor UGent-shop met
duurzaamheidscriteria door DBZ
Afvalreductie door het aanbieden van herbruikbare
drinkﬂessen in de studentenresto's door DSV

ON
TRACK

Afvalreductie door het aanbieden van herbruikbare
soepbekers in de studentenresto's door DSV
Raamcontract voor koerierdienst door DFIN, DBZ-Milieu

Raamcontract voor catering met
duurzaamheidscriteria door DFIN, Communicatie,
DBZ-Milieu & -Communicatie

Engagementen 2016-2017
Verdere verduurzaming van
overheidsopdrachten: schoonmaakdienst,
standenbouw, werkkledij, bouwmaterialen, …
door DFIN, DGFB, DBZ-Milieu
Geleidelijke integratie van sociale economie
in raamcontracten door DFIN, DGFB, DBZ-Milieu

Opmaak van richtlijnen voor de organisatie van
evenementen (catering, afval, gadgets, …) door
Duurzaamheidskantoor
Uitbreiding van inzamelpunten GFT-afval door DBZMilieu, DGFB, Duurzaamheidskantoor

Uitwerken van pilootproject om logistiek van
aankopen beter te laten verlopen in de Centrale
Administratie (bv. gegroepeerde bestelling,
centrale levering) door DFIN, DGFB, DBZ-Milieu,
Duurzaamheidskantoor
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De UGent zet in op
duurzame voeding. Een
duurzaam voedingsbeleid
streeft naar een gezond,
betaalbaar en ecologisch
verantwoord
voedingspatroon, met
minder vlees- en nietduurzame visconsumptie.

Voeding
Duurzaamheidsanalyse van de maaltijden
in de resto's
Twee vakgroepen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
onderzochten de duurzaamheid – zowel de ecologische voetafdruk
als de gezondheidswaarde – van de maaltijden van de
studentenresto's. Op basis hiervan worden nu maatregelen genomen
om de duurzaamheid van de maaltijden beter te visualiseren voor de
klant en de maaltijden verder te verduurzamen door o.m.
duurzaamheidscriteria voor te stellen voor de aankoop van
voedingscomponenten, de vermindering van vlees, ...
Lees meer over de duurzaamheidsanalyse van de maaltijden op
www.ugent.be/duurzaam > voeding

De gezondheidsdriehoek en de duurzaamheidspiramide: wat goed is voor jezelf, is (meestal) goed voor het milieu.
De UGent bestudeerde het effect van het veggieaanbod op de verkoop. Tijdens de campagne Dagen zonder Vlees in 2015 bestond het
hoofdaanbod uit 2 veggie en 2 vlees/visgerechten (+60% veggieverkoop), in 2016 uit 3 veggie en 1 vlees/visgerecht (+ 120%
veggieverkoop). Naast het hoofdaanbod bleef het aanbod snacks en pasta's ongewijzigd.

Veggie verkocht

Maaltijden
verkocht

% veggie all-over

% veggie op
donderdagen

Slechtste/beste week
(excl. donderdag)

DZV 2015

23.344

107.100

21,8

19,4

16,5 t.o.v. 21,7%

DZV 2016

23.256

96.585

24,1

19,0

15,8 t.o.v. 22,4%
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Evolutie duurzame vis in de UGent-resto’s
Aandeel rode, niet-duurzame vis.
Niet-gecertiﬁceerde vis - 2de keus, eten met mate.

2012

Gecertiﬁceerde vis. Het GAP-keurmerk beschouwt
elementen van sociale en ecologische duurzaamheid.
ASC- of MSC-gecertiﬁceerde vis. Het ASC-keurmerk
staat garant voor verantwoord gekweekte vis
(aquacultuur), het MSC-keurmerk voor goed beheerde,
duurzame visserij (wilde vis).

3,4%

87,9%

8,7%

2013

1,4%

49,1%

26,0%

23,5%

Duurzame vis – Bij de aankoop van vis voor de
studentenresto's telt het beoordelingscriterium
'duurzaamheid' sinds 2014 mee voor 25% van de
punten (15% in 2013, 0% in 2012). Vis uit de rode
zone (fel overbeviste vis, met uitsterven bedreigd
of sterk vervuilende kweektechnieken) wordt
geweerd; vis uit de grijze zone (kweek niet
duurzaam of problemen met de visvangst) wordt
geleidelijk aan vervangen door een vis uit de
groene zone (visbestand is gezond, weinig
milieubeschadiging of voldoende duurzaam
gekweekt).

2014

41,5%

24,2%

34,3%

2015

39,6%

11,9%

48,6%
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De UGent was in 2016 duurzaamheidsambassadeur van Dagen
Zonder Vlees! Tijdens de campagne van Dagen Zonder Vlees was
er elke donderdag een breed vegetarisch aanbod in de resto's,
heel wat informatie, een feestelijke omkadering en beurtelings
een VIP-behandeling voor de vegetariërs, ﬂexitariërs of voor-deeerste-keer-probeerders.

Fair trade
In alle studentenresto's zijn de kofﬁe en thee, het fruitsap, de
witte en rode wijn, de suiker en het cacaopoeder fair trade.
Ook de fruit- en chocoladerepen in de snoepautomaten aan de
UGent dragen dit label. Tijdens de Fair Trade Week werden
fairtradeproducten extra onder de aandacht gebracht van de
studenten en het personeel en werd fairtraderijst op het
menu van de studentenresto's gezet.

Formuleren van doelstellingen en opmaak van
actieplan voor verduurzaming van de maaltijden in de
resto's door DSV, Commissie Menu en Marketing,
Sociale Raad

Evaluatie 2014-2015
Uitwerken van duurzaamheidsbarometer toegepast op
de UGent-resto's door DSV, DBZ-Milieu, fac. BW

Engagementen 2016-2017
Invoeren van een ‘omgekeerde dag’ (donderdag
veggiedag) door DSV, Sociale Raad,
Duurzaamheidskantoor
Opstart van een formeel overleg met
vertegenwoordigers van DSV, de Sociale Raad en het
duurzaamheidskantoor om de duurzaamheidsprincipes
voor de resto's te internaliseren door DSV, Sociale Raad,
Duurzaamheidskantoor

Uitwerken van een pad waardoor de minder duurzame
maaltijden systematisch vervangen worden door
duurzame varianten door DSV, Sociale Raad,
Duurzaamheidskantoor
Geleidelijk aan meer duurzaamheidscriteria opnemen
in de bestekken voor maaltijdcomponenten en de
gezondheids- en ecologische impactscores vertalen
naar een bruikbare tool voor de klant door DSV, Sociale
Raad, Duurzaamheidskantoor
Deelname aan studie waarin op zoek gegaan wordt
hoe de consument kan gestuurd worden naar
milieuverantwoorde en gezonde voeding door DSV
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Groenbeheer
Groenbeheer aan de UGent
De UGent heeft ongeveer 250 hectare terrein in gebruik. Daarvan is ongeveer een kwart verhard, de rest bestaat uit gras,
bos, water, struiken en landbouwgrond. Er is dus een behoorlijke oppervlakte onbebouwd gebied. Hiervan geniet het
Aelmoeseneiebos van campus Gontrode en binnenkort ook een deel van de campus Proeftuinstraat ofﬁciële bescherming.
Voor de bescherming van de waardevolle graslanden (glanshaverhooilanden) op de campus Sterre, de groenzone van
Tweekerken, de Plantentuin en een groenzone van campus UZ bereidt de Stad Gent een RUP Groen voor.
Sinds 2015 worden geen pesticiden en herbiciden meer gebruikt. Voor een aantal daken is voor een groendak gekozen, zoals
op home Bertha, op het sportonderzoekscentrum op campus Dunant, op het datacenter van campus Sterre en op een stuk
dak van campus Ledeganck.
Voor campus A van Tech Lane Ghent Science Park werd een groenbeheerplan opgemaakt. Verschillende zones zullen nu
extensiever beheerd worden, andere zullen dienen als zithoek.
[1-3] De studenten Architectuur en Stedenbouw ontworpen groene terrassen voor het gebouw Economie en timmerden
plantenbakken en zitbanken die nu her en der opduiken. [4] StuJardin tuiniert samen met studenten en personeel van de UGent in
de stad, hier in de moestuin van campus Coupure en binnenkort ook in een moestuin op campus Sterre.

[1]

[2]

[3]

[4]
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Evaluatie 2014-2015

Delen van groen op campus Heymans, faculteit
Farmaceutische Wetenschappen door DGFB

ON
TRACK

Opmaak beheerplannen voor campus HeymansFarmacie, campus Sterre en campus A van Tech Lane
Ghent Science Park door DGFB
Invulling geven aan het project 'de groene vleugel'
(bijvoorbeeld vergroening van achterkant rectoraat,
gevelbeplanting op binnenkoer Universiteitsstraat)
door DGFB, DBZ-Milieu, studenten

Nulmeting opmaken voor de vooropgestelde
indicatoren:
1) aantal sites waarvoor een goedgekeurd
beheerplan bestaat; 2) procentuele realisatie
van het beheerplan; 3) kwantiﬁcatie van het
groenbeheer op ecologisch en sociaal vlak
volgens vooropgestelde criteria door DGFB, DBZMilieu
Tot nog toe is er 1 groenbeheerplan (voor campus A
van Tech Lane Ghent Science Park), dat vanaf 2016
zal worden gevolgd.

Engagementen 2016-2017
Vernieuwing van bestek voor ecologisch
groenbeheer door DGFB, DBZ-Milieu
Opmaak beheerplannen voor campus
Heymans-Farmacie en campus Sterre door DGFB,
DBZ-Milieu

Plaatsen van kleine groenelementen / inrichten van
groene zones: gevelbeplantingen op muur
Universiteitsstraat, Coupure Blok B, bloembakken,
zithoeken, … door DGFB, Duurzaamheidskantoor,
studenten
Aanleg van klimaatbos op akker van Agrivet door
Agrivet, Duurzaamheidskantoor, studenten, BOS+
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Werken aan de UGent

Aan de UGent werken ca.
9000 personeelsleden. Zij
hebben een statutair
contract of een contract
van bepaalde of
onbepaalde duur. De UGent
streeft onder meer naar
een billijke en realistische
harmonisering van de
verschillende statuten.

Psychosociaal welzijn
De UGent bouwt verder aan een psychosociaal welzijnsbeleid. Op
basis van een risicoanalyse psychosociaal welzijn heeft de UGent
prioritaire beleidslijnen bepaald en actieplannen opgesteld samen
met focusgroepen uit de verschillende grote personeelscategorieën
en interne en externe experten. Er kwam ook een actieplan
'Stresspreventie' en een actieplan 'Wederzijds respect'.

HR-beleid, personeelsbelangen, vorming en welzijns& milieubeleid
Een uitgebreide versie van ‘Werken aan de UGent’, vindt u op
www.ugent.be/duurzaam > duurzaamheidsrapport
Campagnebeeld voor het preventief beleid voor het gebruik alcohol,
drugs en medicatie op het werk
[1], [2] Anders werken - De UGent werkte een beleidskader uit voor
plaats- en tijdonafhankelijk werken en 5 pilootgroepen gingen met de
principes van 'Anders Werken' aan de slag. Daarnaast konden
personeelsleden door informatiesessies en verschillende experimenten
kennismaken met andere werkvormen en ﬂexibele, nietpersoonsgebonden bureaus, de meerwaarde van IT-tools verkennen en zo
de voordelen van plaats- en tijdonafhankelijk werken ontdekken. Zo
veranderde de tuin van campus Sterre voor één zonnige week in een
openluchtkantoor met buitenvergaderzalen. Honderden UGent'ers namen
deel.

[2]

[1]
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Evaluatie 2014-2015

Uitrol van postdoctoraal loopbaanbeleid en begeleiding door DPO
Pilootproject 'anders werken', inclusief een
effectmeting bij een steekproef van de deelnemers
aan het pilootproject door Projectgroep 'Anders
werken', vakgroep Personeels-beleid-, Arbeids- en
Organisatie-psychologie
Aanstelling van tweede vertrouwenspersoon door
Cel psychosociaal welzijn
Ontwikkelen van een globaal actieplan voor de
UGent rond de thema's stress en wederzijds respect
door Cel psychosociaal welzijn
Ontwikkelen van actieplannen in het kader van
psychosociaal welzijn voor de personeelscategorieën
en begeleiding en ondersteuning bij de opmaak van
lokale actieplannen door Cel psychosociaal welzijn

ON
TRACK

Implementatie van het HR-actieplan voor
onderzoekers door DPO
Denkoefening over optimaliseren van pensioenen,
werving en selectie, evaluatie en functioneren,
loopbaanmodellen, …) door DPO

Engagementen 2016-2017
Uitwerken van een nieuw transparant
loopbaanmodel voor wetenschappelijk personeel en
doctorandi, waarin de perspectieven i.f.v. een
beroepscarrière binnen of buiten de UGent duidelijk
geschetst worden door DPO

Uitwerken van een fast track voor versnelde
bevordering van een beperkt aantal uitmuntende
onderzoeksproﬁelen door DPO
Opmaak van een nieuw Globaal Preventieplan
door IDPBW, Cel psychosociaal welzijn, DBZ-Milieu

Reglement rond werving en selectie door DPO
Uitwerken van een aanvullende
pensioenverzekering voor alle contractuele
personeelsleden door DPO

Opvolging van de lopende actieplannen rond
psychosociaal welzijn door Cel psychosociaal welzijn
Oprichting van een netwerk van antennes
psychosociaal welzijn door Cel psychosociaal welzijn

Professionaliseren van het proces van
functionerings- en evaluatiegesprekken tot een nuttig
loopbaaninstrument door DPO
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De Vlaamse universiteiten
pakken de ondervertegenwoordiging van vrouwen
onder academici en in
bestuursorganen
gezamenlijk aan. De
doelstelling is om binnen
elke instelling een effectief
en structureel verankerd
genderbeleid te voeren.

Mensenrechten en sociale uitsluiting
Genderbeleid
Het UGent-bestuur engageerde zich reeds in februari 2012 om te
streven naar man/vrouw-evenwichtige UGent-organen. Sinds 2014
zijn nu alle Raden en Commissies genderneutraal.
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Evolutie in het
percentage vrouwen per
wetenschappelijk statuut
2004
2016

Docent

Hoofddocent

Een uitgebreide versie van ‘Mensenrechten
en sociale uitsluiting’, vindt u op
www.ugent.be/duurzaam >
duurzaamheidsrapport

Hoogleraar

Gewoon hoogleraar

In 2015 werd voor het eerst de DiverGent Scriptieprijs uitgereikt aan de
student met de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de
gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt. De winnaar
was Christof Bex met de masterproef ‘Alleen bouwen aan een toekomst.
Een kwalitatief onderzoek naar de schooltrajecten en -beleving van nietbegeleide buitenlandse minderjarigen’. Lees meer op:
http://goo.gl/BpSiEE
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Mensenrechten
Jaarlijks vestigen zich heel wat mensen van buitenlandse herkomst in België, waaronder ook vluchtelingen. Omdat tot nog toe
een adequaat voorbereidingsprogramma ontbrak voor hooggeschoolde en gemotiveerde vluchtelingen, werd een voortraject
ontwikkeld. Het programma wil de studenten voldoende taalondersteuning geven en hen inhoudelijk voorbereiden op hun
toekomstige opleiding. Zo kunnen de instroom en slaagkansen van deze groep aanzienlijk worden vergroot.
Met een sociaal fonds kan de UGent hulp bieden in enkele sociale en humanitaire dossiers.
Daarnaast toont de UGent haar betrokkenheid bij het wereldwijd bevorderen van academische vrijheid. Ze verklaart zich solidair
met collega’s in andere landen van wie de mensenrechten worden geschonden via scholars at risk en vangt daarenboven één
academicus in nood per jaar op.

Masteropleiding Gender en Diversiteit
Studenten kunnen de interuniversitaire masteropleiding Gender en Diversiteit volgen. De nadruk ligt enerzijds op theorievorming
over sociale ongelijkheid en discriminatie en het internationale onderzoek in het domein van gender en diversiteit. Anderzijds
legt de opleiding via een stage een sterke link met de praktijk en het werkveld.

Evaluatie 2014-2015

Screenen en beoordelen op de toegankelijkheid van
de gebouwen op basis van het vastgelegde
ambitieniveau en het wegwerken van tekortkomingen,
het publiceren van toegankelijkheidsplannen op de
UGent-website door DGFB
In- en doorstroom van studenten uit kansengroepen
verhogen door DBZ-cel diversiteit en gender

Vergroten van draagvlak voor diversiteit in de
faculteiten en de centrale administratie door DBZ-cel
diversiteit en gender

ON
TRACK

Uitwerken van het beleid voor personeelsleden met
een functiebeperking door DBZ-cel diversiteit en
gender

Engagementen 2016-2017
Uitwerken van initiatieven m.b.t. vluchtelingen door
Werkgroep Vluchtelingen, DBZ-cel diversiteit en gender

Scoutingproject voor studenten uit etnisch culturele
minderheden door DBZ-cel diversiteit en gender, DOWA
– afdeling studieadvies

Uitwerken van diversiteitsplan voor personeel door
DBZ-cel diversiteit en gender, samen met betrokken
actoren (o.a. DPO, DGFB)

45

Economische aspecten
Duurzaamheidscriteria in de
beleggingsportefeuille
De UGent besliste om duurzaamheidscriteria te laten meespelen bij het beleggen van haar portefeuille ter waarde van 230
mio EUR. De portefeuillebeheerders van de UGent, verdeeld over verschillende banken, moeten hun duurzaamheidsfondsen
voorleggen aan een ethische commissie van de UGent die het duurzaamheidsaspect moet beoordelen en evt. moet
bijsturen. Daarnaast wordt 10% van het totaal te beleggen kapitaal in eigen beheer genomen en belegd in speciﬁeke
fondsen waarin de UGent wenst te participeren omdat ze nauw aansluiten bij de UGent-activiteiten of in fondsen waarvan
het rendement ondergeschikt is aan het ethische aspect.

Engagementen 2016-2017
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Het verduurzamen van de volledige beleggingsportefeuille tegen eind 2016 door DFIN, ethische
commissie

Foto (cc) Japanexperterna

10% van het te beleggen kapitaal in eigen beheer
nemen, waardoor speciﬁeke UGent-doelstellingen
kunnen gerealiseerd worden door DFIN, ethische
commissie

Afkortingen
ASC
BEN
BOF
DBZ
DFIN
DGFB
DICT
DPO
DOWA
DOZA
FSC
MSC
RUP
SBO
WKK
ZAP

Aquaculture Stewardship Council
Bijna-energieneutraal
Bijzonder Onderzoeksfonds
Directie Bestuurszaken
Directie Financiën
Directie Gebouwen en Facilitair Beheer
Directie Informatie- en Communicatietechnologie
Directie Personeelsaangelegenheden
Directie Onderwijsaangelegenheden
Directie Onderzoeksaangelegenheden
Forest Stewardship Council, label voor producten afkomstige van duurzaam beheerde bossen
Marine Stewardship Council, label voor duurzame visserij
Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Strategisch Basisonderzoek
Warmte-krachtkoppeling
Zelfstandig Academisch Personeel

Met dank aan
Jeroen Vanden Berghe, Koen Goethals, Thomas Block, de commissie Duurzaamheidsbeleid, het duurzaamheidskantoor en
Transitie UGent voor de feedback en de vele collega’s die de gegevens bezorgden: Annik Leymans en Esther De Smet van de
directie Onderzoeksaangelegenheden, Luc Van de Poele van de directie Onderwijsaangelegenheden, Sigried Lievens, David De
Wolf, Greet Persoon, Koen Houthoofd, An Van Goethem, David van der Ha, Pieter Van Vooren, Mario Vaerewijck, Andy De Prez,
Steven Dierickx, Nadine Aelbrecht, Riet Van de Velde, Kristof De Moor, Sara Drieghe en Benny Vandenberghe van de directie
Bestuurszaken, Vera Putteman van de directie Studentenvoorzieningen, Geert Van de Gucht, Stephen Moerdyck, Klara Van
Schoorisse en Caroline Lievens van de directie Financiën, Mieke Van de Putte, Sylvie De Smet en Els Verhoye van de directie
Personeel en Organisatie, Lina Avet, Benjamin Van de Velde, en Ellen Lauwereys van de directie Gebouwen en Facilitair Beheer,
Dieter Roefs, Davy De Sloover en Michel Raes van de directie Informatie- en communicatietechnologie, Jo De Loor van de Interne
Auditdienst, Hilde Christiaens, Christophe Vander Eecken en Nic Vermeulen voor de foto’s, Aagje Monballieu voor de eindredactie
en Isberg Design Company voor de vormgeving.
Lijst van GRI, jaarrapport en duurzaamheidsverslag:
www.ugent.be/duurzaamheidsrapport

Vormgeving: Isberg Design Company (www.isberg.be) / Fotograﬁe: Christophe Vander Eecken, Hilde Christiaens, Nic Vermeulen,
Isberg Design Company, Japanexpernerna.
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REFLECTIE VAN
DENKTANK TRANSITIE UGENT
(informeel)
De denktank Transitie UGent werkt rond verschillende
duurzaamheidsthema's en formuleerde hiervoor toekomstbeelden,
aantrekkelijke schetsen van een duurzame universiteit.
De denktank Transitie UGent is sinds 2012 actief en proﬁleert zich als een open vernieuwingsnetwerk, waarin kenniswerkers,
vertalers naar en bouwers vanuit de praktijk, beleidsvoerders, dromers en doeners samenkomen en ideeën formuleren voor een
duurzamere universiteit.

TRANSITIE

UGent
SAMEN VOOR EEN DUURZAME UNIVERSITEIT
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...

Transitie & experiment
Transitie UGent werkte in 2012 en 2013 transitiepaden uit voor de thema's onderwijs en onderzoek, mobiliteit, energie,
aankoop- en afvalbeheer, voeding, water en groen.
Zo werd gestart met de opmaak van een systeemanalyse, waarin de volgende vragen werden gesteld: Wat zijn de dominante
culturen, structuren en praktijken? Wat gebeurt nu al op het vlak van duurzaamheid? Waarmee houdt het huidige
universiteitsbeleid rekening? Hoe verhoudt het huidige beleid zich ten opzichte van de algemene problematiek die zich stelt?
Wat beweegt rondom ons?
Vervolgens werden per thema toekomstbeelden uitgewerkt; droombeelden, streefbeelden met als centrale vraag: Waar willen
we met de UGent staan in 2030? Praktische bezwaren werden nog even terzijde gelaten, want het was louter de bedoeling om
een aantrekkelijk beeld te schetsen van een duurzame universiteit, waarvan we met zoveel mogelijk UGent'ers dromen, waar
we met zoveel mogelijk UGent'ers naartoe willen groeien.
De groei naar het toekomstbeeld gebeurt via een transitiepad, waarvan het verloop niet vooraf bepaald kan worden. Sommige
praktijken uit het heden vormen al een mooie opstap, andere vormen dan weer een structurele belemmering en zullen een
volledige omslag vragen. Hoe dan ook zullen harde keuzes gemaakt moeten worden.
In die zin is het belangrijk om te experimenteren met icoonprojecten. Dergelijke projecten doen de bal rollen, maken het
denkwerk zichtbaar, tonen aan dat alternatieven mogelijk zijn, brengen de communicatie op gang en stimuleren innovatie. De
denktank Transitie UGent stelde heel wat icoonprojecten, acties en beleidsinstrumenten voor en publiceerde dit alles in twee
memoranda. Verschillende van deze voorstellen werden intussen opgepikt of kenden een goede start. Andere bleven liggen en
werden uitgesteld naar een volgend jaar. Nog andere komen moeilijk van de grond.
Belangrijk is evenwel om die transitiepaden en toekomstbeelden voor ogen te blijven houden. Dit is de werkelijke evaluatie. De
denktank wil zoveel mogelijk UGent'ers enthousiasmeren om hieraan mee te werken.
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TRANSITIEPAD
ONDERWIJS

2013
l Institutionele verankering: 1) koppeling
strategisch plan - Transitie UGent; 2)
Duurzaamheidsforum
l Opleidingsevaluatie laatstejaars met
duurzaamheidstopics
l Universiteitsbreed keuzevak
“duurzaamheids-denken”

l Inhoudelijke integratie van duurzame
ontwikkeling in opleidingsaanbod van
pilootgroepen: 1) visievorming; 2) opmaak
speciﬁeke actieplannen

2030

Vernieuwde inhoud onderwijs
Vernieuwde organisatie onderwijs
Vernieuwing koppeling onderwijs-onderzoekdienstverlening

l Bestaande en nieuwe ervaringen delen en
verspreiden: 1) detecteren en communiceren
van good practices; 2) International Thematic
Network ‘sustainable education’
Uitrol van inhoudelijke integratie van
duurzame ontwikkeling in opleidingsaanbod:
1) visievorming; 2) opmaak speciﬁeke
actieplannen

Alle studenten krijgen een ‘ABC van duurzame
ontwikkeling’, geïntegreerd in de opleiding;
andere lesgevers bouwen hierop verder.
Aanpassing beloningssystemen en
kwaliteitsindicatoren in functie van duurzame
ontwikkeling: 1) loopbaanmodel met
gepersonaliseerde doelstellingen; 2) jaarlijks
kwaliteitsoverleg met faculteiten over
opleidingen; 3) 2 to 3-jaarlijkse herziening
competenties afgestudeerden
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Toekomstbeeld: de UGent is een
lerende gemeenschap voor een
duurzame toekomst.
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TRANSITIEPAD
ONDERZOEK

2013
l Institutionele verankering: koppeling
strategisch plan & Transitie UGent
l Uitbouw ‘UGent onderzoeksnetwerk
duurzaamheid’
Start incentives voor ‘duurzaamheidsonderzoek’: 1) multi-, inter- en/of
transdisciplinair duurzaamheidsonderzoek
structureel ondersteunen (faculteitsoverschrijdend, bijvoorbeeld ‘tenure tracks’
en/of ‘postdoc onderzoekscoördinatoren’); 2)
faculteiten tweejaarlijks laten meedingen naar
kleinere incentives die duurzaamheidsonderzoek stimuleren

2030

Focus op sociaal-ecologische uitdagingen
Maatschappelijke relevantie is essentieel
criterium
Multi-, inter- en transdisciplinair onderzoek
worden ook als gangbaar beschouwd
Onderzoek gebeurt op ‘duurzame’ wijze

l Debat & communicatie over sociaalecologische uitdagingen versterken:
1) intern duurzaamheidsdebat (tussen/met
meerdere disciplines) stimuleren; 2)
aanwezigheid in extern debat, media en
instanties uitbouwen; 3) PR uitbouwen rond
‘UGent-onderzoek voor een sociaalecologische toekomst’; 4) duurzaamheidstoets
rond strategische en PR-dossiers uitbouwen
Inventarisatie & hiaten ‘duurzaamheidsonderzoek’: 1) multidisciplinair team
aanstellen; 2) uitwerking kader en criteria
(zowel per faculteit als faculteitsoverschrijdend); 3) doorlichting als
leerinstrument (via duurzaamheidsmonitor)
Aanpassing ‘regulier’ BOF-beoordelingssysteem: 1) 20% van middelen gaat naar
duurzaamheidsonderzoek; 2) evenwicht
zoeken tussen wetenschappelijke output en
maatschappelijke relevantie (maatwerk);
3) nadenken over normatieve uitgangspunten
aanmoedigen
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Toekomstbeeld: in 2030 focust de
UGent op kwaliteitsvol onderzoek
dat bijdraagt tot een sociaalecologische toekomst.
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TRANSITIEPAD
MOBILITEIT

2013
l Experimenteren met andere mogelijkheden
voor parking (achterkant Rectoraat, jokerweek)
l Experimenteren met andere mogelijkheden
voor straten (Rozier, Ledeganck)
l Experimenteren met delen van parking met
de buurt
l Campus Ardoyen heeft ruime ﬁetspaden en
eenrichtingsverkeer
l Campus Sterre heeft inventarisatie van
zwarte ﬁetsparkings
l Sensibiliseren/informeren studenten i.s.m.
Stad Gent

2030
l Optimalisatie en uitbreiding van
ﬁetsenstalling
l Uitrol van duurzaam wagenparkbeleid
Geen gehuurde parkings meer in binnenstad

l Uitbouw virtuele communicatietechnieken

Dunantlaan, Coupure Links,
St.-Pietersnieuwstraat, Muinkkaai en
Universiteitsstraat zijn ﬁetsstraten

l Participatie in mobiliteitsplan Stad Gent
Combinatie halftijds abonnement
ﬁetsvergoeding mogelijk
CO2 van vliegtuigreizen compenseren in
provisie duurzame maatregelen

Uitrol van een duurzaam parkeerbeleid
Open ruimte voor groen, ontspanning,
ﬁetsen, …
Zwakke weggebruiker is koning

Experimenten intensiever opzoeken en
structureel inbedden

Mobiliteit speelt rol bij beleidsbeslissingen

Cocreatieprojecten stimuleren

Safety in numbers

l Fietskoerier voor leveringen in het Gentse

Fietsboulevards en tramnet tussen campussen

Geen nieuwe investeringen in parking in
binnenstad (cfr. Mobiliteitsplan Stad Gent)

Autogebruik beperkt tot strikt noodzakelijke
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l Campus Sterre is park&ride

Toekomstbeeld: in 2030 zijn alle
buitenparkings van de UGent in de
binnenstad verdwenen. In de plaats
kwamen groenzones,
picknickplekken, sportterreinen,
ﬁetsenstallingen, …
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TRANSITIEPAD
ENERGIE

2013
l Principe van bijna-energieneutraal bouwen
(BEN) verankeren
l Meetnet uitbouwen
l Energieproductieplan (potentieelinschatting
eigen productie)

l Bouwen en renoveren volgens BEN-principe
l Plan voor totaalrenovatie van patrimonium

2050

l Onderzoek naar billijke versleuteling
ruimte/energiegebruik
Responsabilisering bij onnodig en vermijdbaar
energieverbruik
Projectbudget volstaat voor duurzaam
nulenergiegebouw
Maximale energieproductie
Minimaal energiegebruik

Windturbine op campus Proeftuinstraat (en
Eilandje) met participatie door omwonenden,
personeel en studenten
Onderzoeksinfrastructuur vakgroep- en
faculteitsoverschrijdend aanbieden en beheren

Aangename en comfortabele werkplekken
Slim samengebruik
Brede benadering
UGent is energieneutraal (incl. ‘life-cycle
assessment’ van de gebouwen)

Renovatie en nieuwbouw energieneutraal
(primaire energie+toestellen)
Vergoeding voor werkelijk ruimte- en
energieverbruik ipv forfaitaire vergoeding
door % overhead

Renovatie en nieuwbouw volgens 0-energie
(primaire energie + toestellen + levenscyclusanalyse)
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Toekomstbeeld: in 2050 is het
gebouwenpark van de UGent
energieneutraal.
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TRANSITIEPAD
WATER

2013
l Verder verﬁjnen van verbruiksmeetnet
l Inschatten potentieel regenwatergebruik
l Geen grondwaterwinning meer voor
hoogwaardige toepassingen

l Geen normoverschrijdingen meer in
afvalwater
l Responsabilisering bij onnodig en
vermijdbaar waterverbruik
Onderzoek naar billijke versleuteling
watergebruik

2030

Waterprestatiecertiﬁcaat per gebouw

Vergoeding voor werkelijk waterverbruik i.p.v.
forfaitaire vergoeding door % overhead
Onderzoek hergebruik van afvalwater en
gerecupereerde reststromen
UGent zet zich op de kaart als waterbewuste
universiteit

Max. recuperatie van warmte, nutriënten en
zware metalen uit afvalwater
Geen lozing van toxische stoffen
UGent regenwaterneutraal
Daling van waterverbruik per capita met 50%
Geen gebruik van stadswater voor
laagwaardige toepassingen
Wateroverlast wordt waterplezier (wadi’s,
groene oevers, …)
UGent als internationaal toonbeeld voor
duurzaam watergebruik en –onderzoek
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Toekomstbeeld: in 2030 zal aan de
UGent geen regenwater meer
geloosd worden. Wateroverlast
wordt waterplezier en afvalwater
wordt gezien als een bron van
warmte, nutriënten en zware
metalen die maximaal
gerecupereerd worden.
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TRANSITIEPAD
DUURZAAM AANKOPEN

2013
l Verduurzamen UGent-shop
l Drukwerk UGent maximaal digitaal
l Uitbreiden kringloopwinkel
l Duurzame aankoopwijzer
l Proef herbruikbare luiers
l Herbruikbare drinkﬂessen in de resto
l Herbruikbare soepbekers in de resto

l Plastic wordt selectief ingezameld
Evenementen aan UGent volgen
duurzaamheidscharter

2030

l Nieuwe ‘verduurzaamde’ raamcontracten
(dranken, catering, koerierdienst, bureaumateriaal, …)
Nadruk op afvalvoorkoming
Alle verbruiksartikelen zijn recycleerbaar
Aankopen zijn sociaal, ecologisch en
economisch verantwoord

Duurzamere logistiek (meer gecentraliseerde
bestelling en levering)

Samengebruik is standaard

l Minder GFT-afval in restafval
Onderzoeksinfrastructuur vakgroep- en
faculteitsoverschrijdend aanbieden en beheren

Bij 100% van de aankopen spelen
duurzaamheidscriteria mee in de beoordeling
‘Life-cycle assessment’ speelt mee in de
beoordeling
Verschuiving van product naar service
Een deel van het afval wordt zelf gecomposteerd
Kringloopplatform (ook reparatie en update)
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Toekomstbeeld: de UGent koopt
geen afval. We kopen alleen wat we
echt nodig hebben. Wat we kopen is
ecologisch en sociaal verantwoord.
Zo vermijden we restafval.
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TRANSITIEPAD
VOEDING

2013
l Donderdag veggiedag
l Duurzaamheidsanalyse van maaltijden in
de resto
l Geen bedreigde vissoorten meer op het
menu
Kennismaking met alternatieve voeding, bv.
insecten

l Duurzaamheidscriteria bij aankoop van
voeding
Max. 1x rundsvlees per week
l Enkel fair trade kofﬁe, thee, fruitsap en wijn

2030

Recepties en catering van Pand e.a. volgen
principes van duurzaamheidsbeleid: geen vis
uit ‘rode zone’, kraantjeswater, ruim
vegetarisch aanbod, fairtradeproducten, …
Omgekeerde week
Keuze voor meest duurzame product (bio,
lokaal, seizoensgebonden)

l Actieve deelneme aan ‘Gent en garde’ en
initiatieven rond voedselverspilling
(overschotdoos, feeding the 5000)

Enkel fair trade voor exotische producten
50% vegetarisch en 50% vlees en/of vis (incl.
snacks)
50% van vers fruit en groenten zijn lokale
bioproducten
100% niet bedreigde vis
Drank- en snackautomaten zijn afgevoerd of
vervangen door een duurzaam alternatief
Porties van 100 g i.p.v. 120 g vlees
Fairtraderijst in de resto’s
Voldoende aanbod van veganistische
maaltijden en maaltijden vrij van allergenen
Plasticvrije resto’s
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Toekomstbeeld: in 2030 serveert de
UGent duurzaam voedsel dat lekker
en betaalbaar is.
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TRANSITIEPAD
GROENBEHEER

2013
l Opmaak beheersplannen
l Openstellen groenzone Farmacie
Aanleg van geveltuintjes
l Aanleg van moestuintjes
l Insectenhotels, nesten voor gierzwaluwen
en andere vogels, bijenkorven op aantal
plaatsen
l Enkel gebruik van FSC-hout voor houten
infrastructuur

2030

l Overal nulgebruik van pesticiden, tenzij
waar dit onmogelijk is (bv. Plantentuin)
Inventaris van verharde stukken open ruimte
die kunnen omgezet worden in groene ruimte
Adviesgroep Groenbeheer betrokken bij alle
nieuwbouw en grote renovatieprojecten
Groencoördinator per campus

Voor nieuwe machines wordt een minimaal
energieverbruik geëist
Voor beheer wordt gebruik gemaakt van
sociale tewerkstelling

Alle terreinen van de UGent worden duurzaam
en ecologisch beheerd
De terreinen van de UGent worden waar
mogelijk opengesteld voor omwonenden
Alle groene ruimtes zorgen voor aangename
werkomgeving voor studenten en personeel
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Toekomstbeeld: in 2030 worden alle
terreinen van de UGent duurzaam en
ecologisch beheerd.
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