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Beste lezer

Het memorandum dat nu voorligt is het resultaat van het werk van een 150-tal koplopers, ge-
engageerde personeelsleden, studenten, experten en beleidsmensen. Ze vormden een denktank 
onder de naam Transitie UGent en werkten samen een langetermijnvisie uit op het vlak van duur-
zaamheid. Op dit duurzaamheidskader kunnen andere beleidsplannen op het vlak van organisa-
tie, maar ook op het vlak van onderwijs en onderzoek geleidelijk aan afgestemd worden. Ze zijn 
overtuigd van de belangrijke rol die de UGent kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling 
en willen hier zoveel mogelijk UGent’ers warm voor maken. Een welgemeende dank voor zoveel 
enthousiasme en engagement.

Hun werk was niet vrijblijvend. Hoewel een aantal streefbeelden en doelstellingen voor een 
duurzame toekomst nog onbereikbaar lijken, geven ze wel een richting aan, een richting 
die de UGent graag wil uitgaan. Daarom besloot het bestuur om dit duurzaamheidsplan op te 
nemen als inspiratiebron voor de uitwerking van het project ‘duurzaamheidsbeleid’ uit het strate-
gisch plan. 

Want een universiteit die aan het begin van de 21ste eeuw relevant wil zijn voor de maatschappelijke 
uitdagingen van haar tijd, moet studenten afleveren die vertrouwd zijn met duurzaamheids-
vraagstukken, moet onderzoek stimuleren dat bijdraagt aan een sociaal-ecologische toekomst 
en uiteraard zelf het goede voorbeeld geven in de eigen bedrijfsvoering op vlak van energie, 
mobiliteit, voeding, afval, etc. De experten, de beleidsmensen, de ondernemers van morgen 
worden hier gevormd, de onderzoekers krijgen hier de ruimte om duurzame oplossingen uit te 
werken voor de immense uitdagingen waar we voor staan. Dit duurzaamheidsplan is een 
inspiratiebron voor de UGent om zich te profileren als een universiteit die dit engagement 
aangaat met haar personeelsleden en studenten, met Gent als stad en met haar partners.

Durf denken is het motto van de UGent. Veel denkwerk, maar vooral durf zal nodig zijn. Maar 
die uitdaging gaan we graag aan. Laat je inspireren door dit verhaal en stel je vooral de vraag of 
je hier zelf iets kunt betekenen. Ga zelf aan de slag en vertel het zoveel mogelijk verder!

Met vriendelijke groeten

Paul Van Cauwenberge
Rector
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Bijeenkomst 

transitie UGent

Inleiding
Steeds meer dringt het door dat we voor enorme uitdagingen 
staan op vlak van duurzaamheid. Het begrip ‘duurzaam-
heidstransitie’ is dan ook aan een steile opgang bezig. Onder 
druk van onder andere de economisch-financiële crisis, de 
groeiende kloof tussen rijk en arm en de dreigende klimaat-
veranderingen beginnen wetenschappers, overheden, maat-
schappelijke bewegingen, etc. meer en meer de term duur-
zaamheidstransities te hanteren om te wijzen op de noodzaak 
aan diepgaande structureel-economische, socio-culturele en 
institutionele veranderingen in onze samenlevingen om die 
uitdagingen het hoofd te bieden. Heel wat lokale overheden 
en organisaties nemen het voortouw, wachten niet langer op 
een mondiaal beleid en nemen zelf verregaande engagementen 
op. Om ecologische en sociale redenen, maar ook om zichzelf 
veerkrachtiger te maken. 

Ook de UGent engageerde zich om een duurzaamheidsplan 
op te maken, waarin een langetermijnvisie op vlak van on-
derwijs, onderzoek en bedrijfsvoering wordt geformuleerd. 
Voortbouwend op het stedelijk initiatief ‘Gent klimaatneutraal 
in 2050’ werd in het voorjaar van 2012 een proces gelanceerd 
onder de naam ‘Transitie UGent’. Dit transitietraject krijgt de 
directe medewerking van een 150-tal experten, beleidsmensen 
en geëngageerde personeelsleden en studenten. Tijdens het 
proces werd tevens interactie opgezocht met bestaande initi-
atieven van andere universiteiten, de Stad Gent, het klimaat-
verbond van Gent, Ecocampus van de Vlaamse Overheid, 
ngo’s, vzw Plan C, … 

Voor de thema’s onderwijs, onderzoek, energie, mobiliteit, 
aankoop- en afvalbeheer en voeding werd eerst gestart met de 
opmaak van een systeemanalyse. Per thema discussieerden 
we telkens met verschillende actoren in zogenaamde arena’s. 
Daarin stelden we ons de volgende vragen: Wat zijn per 
thema de dominante culturen, structuren en praktijken? Wat 
gebeurt nu al op 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, in het bijzonder in 
de stad waarin we werken en in het onderwijs- en onderzoeks-
landschap waarin we opereren? De algemene conclusie was 
dat er aandacht is voor duurzaamheid, maar dat de maatre-
gelen die tot nog toe genomen werden te vrijblijvend zijn, dat 
gedurfde maatregelen uitblijven en de doelstellingen ambiti-
euzer moeten. En dat het allemaal dringend wordt …

 
Vervolgens werden per thema toekomstbeelden uitgewerkt; 
droombeelden, streefbeelden met als centrale vraag: Waar 
willen we dat de UGent in 2020, 2030 of 2050 staat op vlak 
van duurzaamheid? 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 transitie-
pad, waarvan het verloop niet vooraf bepaald kan worden. 
Sommige praktijken uit het heden vormen al een mooie op-
stap, andere vormen dan weer een structurele belemmering 
en zullen een volledige omslag vragen. Hoe dan ook zullen 
harde keuzes gemaakt moeten worden.

Om die harde keuzes voor te bereiden, wordt geëxperimenteerd 
met icoon- of voorbeeldprojecten. Dergelijke projecten doen 
de bal rollen, maken het denkwerk zichtbaar, brengen de 
communicatie op gang en stimuleren innovatie. Daarnaast 
worden verschillende acties en beleidsondersteunende in-
strumenten uitgewerkt.

Het project Transitie UGent wil een drijvende kracht zijn om 
de bestaande beleidsplannen rond milieu, duurzaam energie-
beheer, mobiliteit, gender en diversiteit, ... te versterken en 
moeilijkere thema’s mee in het bad te krijgen. Het wil een 
kader scheppen waarbinnen heel wat nieuwe initiatieven 
spontaan beginnen groeien, een fenomeen dat zelfs nu al 
zichtbaar is.
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Ecologisch

Eco-
nomischSociaal

Leefbaar

Rechtvaardig

Houdbaar

Duur-
zaam

Wat is duurzame 
ontwikkeling?
Voor de basisdefinitie van duurzame ontwikkeling grijpen ook 
wij terug naar het vaak geciteerde Brundtland-rapport ‘Our 
Common Future’ (WCED, 1987). Duurzame ontwikkeling vol-
gens Brundtland is “een ontwikkeling die tegemoet komt aan 
de behoeften van de huidige generaties zonder de mogelijk-
heden van de toekomstige generaties in gevaar te brengen 
om hetzelfde te doen.” 

Dit gaat ten eerste om de behoeftebevrediging van de huidige 
generaties, dus van alle mensen die nu leven. Zij hebben recht 
op een kwaliteitsvol en waardig leven. Ten tweede hebben 
ook de volgende generaties, niet in het minst onze kinderen 
en kleinkinderen, daar recht op. We moeten ons zo ontwik-
kelen dat we de behoeftebevrediging van deze toekomstige 
generaties niet in gevaar brengen. Dit impliceert dat we de 
grenzen van wat de natuur aankan, de draagkracht van de 
aarde, niet mogen overschrijden. Daarmee zijn enkele basisbe-
grippen van duurzame ontwikkeling aangehaald: behoeften, 
sociale rechtvaardigheid, draagkracht van de aarde. Later is 
daar nog een sterke nadruk op participatie bijgekomen. De 
basisbegrippen zijn nog steeds vaag en voor interpretatie 
vatbaar. Duurzame ontwikkeling is daarom een normatief 
concept dat met alle belanghebbenden en per thema of dos-
sier telkens opnieuw invulling krijgt. Vandaar ook dat we het 
duurzaamheidsplan op participatieve wijze in verschillende 
‘arena’s’ hebben ontwikkeld. 

Duurzaamheid wordt ook vaak gekoppeld aan een even-
wichtsoefening tussen de 3 P’s, namelijk people, planet en 
profit. De P’s zijn dan een vertaling van respectievelijk sociale, 
ecologische en economische bekommernissen. Daartussen 
bestaan spanningsvelden en dat vergt discussie en keuzes. 
Een optimaal evenwicht vinden is niet zelden moeilijk. Soms 
wordt een vierde P toegevoegd, namelijk deze van ‘participa-
tie’. Hiermee tracht men duidelijk te maken dat ‘duurzame’ 
keuzes best worden gemaakt in overleg met alle betrokken 
actoren en dat deze moeten leiden tot een toekomst die leef-
baar, sociaal rechtvaardig en ecologisch houdbaar is.

  

Wat zijn duurzaam-
heidstransities?
Transities verwijzen doorgaans naar radicale wijzigingen in de 
systemen die de basis vormen van onze maatschappelijke ont-
wikkeling, zoals het energiesysteem, het mobiliteitssysteem, 
het voedselsysteem, het systeem rond wonen en bouwen, het 
materialensysteem, het gezondheidssysteem, etc. Historisch 
gezien hebben dit soort systemen al vaker grote veranderingen 
doorgemaakt en ze zullen dat in de toekomst ook blijven 
doen. Dat hoeft niet zozeer via revoluties of hevige schokken 
te gebeuren. Met ‘radicaal’ bedoelen we hier veeleer de mate 
van verandering: een transitie verandert structuren, praktijken 
en culturen die diep verankerd zijn in onze samenleving.

Aan een transitie is niet noodzakelijk de kwalificatie ‘duur-
zaam’ verbonden. De reden echter om op dit moment te pleiten 
voor duurzaamheidstransities is dat de systemen waarover 
we het hebben mee aan de basis liggen van duurzaamheids-
problemen: overschrijding van ecologische grenzen, ongelijke 
welvaartsverdeling, economische instabiliteit. Dergelijke pro-
blemen worden vaak bestempeld als ‘hardnekkig’ (persistent 
problems). Simpele oplossingen liggen niet voor het grijpen, 
omdat de problemen verbonden zijn met het handelen van 
veel actoren (die ook nog vaak verschillende visies hebben 
op probleem en oplossing), omdat ze zich over een lange 
tijdsperiode ontwikkeld hebben en sterk verweven geraakt 
zijn met onze levensstijl en manieren van produceren en con-
sumeren, omdat ze zich op vele plaatsen tegelijk afspelen, 
en omdat hun toekomstige ontwikkeling met veel onzeker-
heid gepaard gaat. Een oplossing voor hardnekkige problemen 
vraagt diepgaande wijzigingen - of transities - van onze maat-
schappelijke systemen. 

Daaraan kan de UGent een aanzienlijke bijdrage leveren door 
een voorbeeldfunctie op te nemen in haar bedrijfsvoering, 
onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan duurzaamheids-
transities en een lerende gemeenschap te worden voor een 
toekomst die sociaal en ecologisch duurzaam is. Wat dat tel-
kens concreet betekent, wie en wat er gaat of moet verande-
ren, op welke termijn dat zal gebeuren, tegen welke kost, etc. 
dat stond centraal in voorliggend transitietraject. De komende 
jaren zullen nog belangrijke stappen moeten worden gezet 
om effectief te kunnen spreken van een transitie naar een 
duurzame universiteit. Dat zal allicht gepaard gaan met een 
bepaalde vorm van politieke strijd, met ‘politiek’ in de bete-
kenis van hoe onze universiteit vorm en inhoud krijgt en hoe 
daarover afspraken gemaakt worden. Ook universiteiten zijn 
immers weerbarstig. 



6   TRANSITIE UGent  

Een auto of 
een kot? Of 

beide?

“
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Noodzaak tot verandering

Honingzoet mobiliteitsbeleid

Personeelsleden en studenten worden met tal van acties ge-
stimuleerd om op een duurzame manier naar de campus te 
komen. Een mobiele fietshersteldienst rukt uit bij fietspech, 
pendelaars stallen ’s avonds hun fiets in een voorbehouden 
fietsenstalling aan het station, er is een fietsvergoeding en 
een terugbetaling van de openbaarvervoerskosten en dienst-
verplaatsingen kunnen met dienstfietsen of deelauto’s ge-
maakt worden. Studenten kunnen goedkoop een fiets huren 
bij studentENmobiliteit en maken gretig gebruik van de fiets-
herstelplaatsen. De vele fietsenstallingen op de campussen 
proberen iedereen een plekje te bieden. Vele ‘honingmaat-
regelen’, die ongetwijfeld kunnen worden geoptimaliseerd, 
maar die een belangrijke stimulans betekenen voor de duur-
zame weggebruikers. 

Maar aan de auto wordt niet geraakt. De meeste personeels-
leden kunnen gebruikmaken van een gratis parkeerplaats vlak-
bij de werkplek, de kilometervergoeding voor dienstverplaat-
singen is ruim kostendekkend en studenten raken hun auto 
wel kwijt op de UGent-campussen of aan de homes in de 
rand. Dit zorgt ervoor dat het autogebruik nauwelijks in vraag 
wordt gesteld. Duurzame alternatieven kunnen niet op-
boksen tegen het gemak van de wagen. Maatregelen die 
het autoverkeer afremmen, werden nog niet genomen.  

Duurzame alternatieven kunnen niet opboksen

tegen het gemak van de wagen. Maatregelen 

die het autoverkeer afremmen, werden nog 

niet genomen. 

Vierkante meters te kort

In 1990 studeerden 15.000 studenten aan de UGent. In aca-
demiejaar 2012-2013 zijn dat er 35.000. Waar moeten we 
met al die fietsen en auto’s heen? De open ruimte op en in de 
omgeving van een campus komt onder druk. Fietsenrekken, 
parkeerplaatsen, groen of een nieuwbouw? Voor ‘alles’ 
is geen plaats meer … 

In het complex Ledeganck werd zo een volledige parkeer-
laag omgevormd tot een fietsenstalling. De vele fietsen  
tegen de gevels hadden de buren immers jarenlang gestoord. 
De auto’s worden nu geparkeerd in een parking op vijf minuten 
stappen van de campus. 

Mobiliteitsmissie UGent (2003): de Universiteit Gent wil, 
door het voeren van een beheersgericht en geïntegreerd 
beleid, het kader vormen waarbinnen, op een billijke 
manier, duurzame mobiliteit mogelijk is voor personeel 
en studenten. 

Mobiliteit
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Met het vliegtuig naar Parijs

Doctoraatsverdedigingen, congressen, Europese en Internati-
onale projecten zorgen voor heel wat vliegverkeer. Hoe meer 
buitenlandse samenwerking, hoe beter voor het curriculum. 
Voor die verplaatsingen zijn vliegtuigreizen zeer inge-
burgerd, zelfs voor korte afstanden. Alternatieve vervoers-
wijzen zijn vaak duurder en nemen meer tijd in beslag. 

In sommige diensten groeit het besef dat de ecologische 
voetafdruk van al die reizen enorm is. Men stelt richtlijnen op 
om het vliegverkeer te rationaliseren en compenseert de CO2-
uitstoot. De directie ICT breidt het aantal virtuele omgevingen 
gestaag uit.

Mobiliteit aan de UGent, 
in Gent, in Vlaanderen, …

Iedereen erkent dat er dringend iets moet veranderen 
aan onze mobiliteit, want anders rijden we ons vast. 
Investeringen hebben we het liefst vandaag nog en 
daarvoor kijken we in de eerste plaats naar de over-
heid. Maars wanneer het over het aanpassen van ons 
eigen mobiliteitsgedrag gaat, denken we dat we nog 
wel even de tijd hebben. Als persoon, maar ook als or-
ganisatie. 

Nochtans wegen wij als grootste werkgever in Gent sterk op 
het mobiliteitsgebeuren van Gent en omstreken. Dagelijks 
zijn naar schatting 7000 auto’s met bestemming UGent de 
weg op. En al die auto’s moeten ergens geparkeerd worden. 
In het geval van een personeelslid is dat meestal gratis en 
voor de deur, waardoor het duurzaam alternatief nauwelijks 
kan opboksen tegen het gemak van de wagen. Voor studenten 
zijn er de massa’s parkeerplaatsen langs de weg en de grote 
parkings in het centrum van de stad. 

Maar parkeren is één ding. De nefaste gevolgen voor de lucht-
kwaliteit, het energieverbruik, de CO2-uitstoot, de lawaai-
hinder en de verkeersveiligheid vormen een belangrijker maat-
schappelijk probleem. 

De Stad Gent wil hier iets aan doen. In het kader van ‘Gent 
klimaatneutraal in 2050’ werden transitiepaden 
uitgewerkt voor een autoluwe binnenstad. 
Vele punten bleken nadien opgenomen te 
zijn in het nieuwe bestuursakkoord. Maar 
ook de grote bedrijven in Gent zullen zich 
achter het project moeten scharen, willen 
we echt verandering in gang zetten. 

Tijd voor een omslag

Het bedrijfsvervoerplan, waarmee de UGent in 2004 koploper 
was, heeft zijn effect gehad en zorgde voor een toename van 
het aandeel duurzame weggebruikers. Maar het percentage 
duurzame weggebruikers blijft de laatste jaren ongewijzigd, 
terwijl nochtans steeds nieuwe acties en sensibilisatiecam-
pagnes worden opgezet. Het huidig mobiliteitsbeleid lijkt 
zijn grens bereikt te hebben. Als grote werkgever drukt de 
UGent met haar woon-werkverkeer op de stad. 

ade a Ge t
aden 

Elektrische bakfietsen bij de directie ICT

Wildparkerende fietsers

Nu een mooie binnentuin, 

vroeger een parking

www.gentsklimaatverbond.be/study/de-fiets-van-troje

Gratis ontbijt voor 

de duurzame weggebruiker
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Het woonwerkverkeer is één van 
de belangrijkste verplaatsingsmo-
tieven. 70% gaat met de auto naar 
het werk en de gemiddelde bezet-
tingsgraad van de auto voor het 
woon-werkverkeer bedraagt 1,04 
mensen per wagen. Na de auto 
komt de fiets op de tweede plaats 
met 12%, ongeveer hetzelfde als 
trein, tram en bus samen.

De doelstelling van Pact2020, 
namelijk 40% duurzame verplaat-
singen (20% met de fiets en 20% 
met het openbaar vervoer), ligt 
dus nog veraf. Waarom de auto  
zo goed scoort voor woon-werk-
verkeer wordt gedeeltelijk ver-
klaard door de eenvoud waarmee 
de auto kan geparkeerd worden: 
meer dan 90% vindt zonder pro-
bleem een parkeerplaats en meer 
dan 95% kan gratis parkeren.

“Het is opmerkelijk dat van de 
mensen die op minder dan vijf 
kilometer van hun werk wonen, 
toch de helft de auto gebruikt”, 
zegt Hilde Crevits, Vlaams minister 
van Mobiliteit. “En voor alle ver-
plaatsingen van minder dan drie 
kilometer neemt ook nog 46% de 
wagen. Eén op de vijf neemt ook 
voor ritjes van minder dan één 
kilometer de auto. Dat wijst erop 
dat er een groot potentieel is voor 
de fiets, op voorwaarde dat dat 
veilig en comfortabel kan.”

Bron: mobimix.be
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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42,6%
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27,6%

30,5%
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44,3%

28,8%

42,4%

25,6%

37,5%
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5,5%

11,9%

Toegangswegen en parkings raken vol, de ruimte is niet langer 
toereikend. Als je mensen vraagt om na te denken over de 
toekomst van mobiliteit, beseft ook de grootste autofan dat 
we het laatste hoofdstuk van individueel autobezit aan het 
schrijven zijn. Verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, … wegen op 
de leefbaarheid van de stad. De verantwoordelijkheid van de 
UGent is groot: 10.000 personeelsleden en 35.000 studenten 
genereren veel mobiliteit.

Vele personeelsleden en studenten vinden het tijd voor een 
omslag. De UGent moet samen met de Stad volop inzetten 
op een autoluwe stad.

Niets doen is geen optie. Elk vrij hoekje zal gebruikt worden om 
te parkeren met de wagen of een fiets te stallen, groen of niet, 
doorgangsweg of niet. De assen tussen de campussen krijgen 
Chinese allures: fietsers, auto’s, bussen en overstekende stu-
denten kruisen elkaar, halen elkaar in, … En ’s avonds haasten 
we ons weg uit die stinkende stad …

Algemene cijfers met betrekking tot mobiliteit

bedrijfsvervoer

per trein

met de tram of (pré)metro

met de lijnbus

als autopassagier

als autobestuurder

als motorrijder

als brom-/snorfietser

als fietser

te voet

2,37%

12% 0,73%
0,93%

67,84%

2,89%

4,25%

0,96%

6,89%

1,03%

Aandeel transport in milieudruk van diverse milieuthema’s 2011 Vlaanderen

Modal split Vlaanderen
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De UGent moet 
samen met de Stad 
volop inzetten op 

een autoluwe stad.
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  Trendbreuk:

Voorstel van transitiepad

Toekomstbeeld 
In 2030 zijn alle buitenparkings van de UGent in de binnenstad 
verdwenen. Een sterk collectief vervoer, de fiets, gebruiks-
vriendelijke autodeelsystemen, alternatieve vervoersmiddelen 
en parkings aan de rand van de stad zorgden immers voor 
een sterke daling van het aantal auto’s. In de plaats kwamen 
groenzones, picknickplekken, sportterreinen, fietsenstallingen, … 

Om naar dit toekomstbeeld te groeien, moeten volgende 
duurzaamheidsvoorwaarden gerespecteerd worden:

 
  beleid.

  beschikbaar.

Safety in numbers (veiligheid wordt afgedwongen omdat 
  we met velen zijn).
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complex Volderstraat
FIETSENSTALLING en 

GROENE ZONE

PARK&RIDE
campus Sterre

de Rozier
AUTOVRIJ STUDENTENPLEIN 
met FIETSENSTALLINGEN 
en GROEN

de fiets krijgt 
voorrang

Coupure Links, 
Universiteitstraat, Overpoort, 
H. Dunantlaan en Sint-Pietersnieuwstraat 
FIETSSTRATEN campus Ardoyen en campus Sterre

FIETSPADEN en FIETSSTRATEN

complex Plateau-Rozier
FIETSENSTALLING

Icoonprojecten en acties

 De parking in een nieuw kleedje!

Enkele duizenden personeelsleden komen met de 
wagen naar het werk. Om dagelijks al die auto’s te 
kunnen stallen, werden overal rondom de gebouwen 
parkeerplaatsen ingericht. Maar hoe zou het zijn 
mochten die parkeerplaatsen iets verderop worden 
gezocht en de ruimte rondom de gebouwen een 
andere bestemming kon krijgen als groenzone, 
picknickplek of fietsenstalling? 

De komende jaren doen zich aan de UGent enkele oppor-
tuniteiten voor. Aan het complex Plateau-Rozier, kant 
Lovelingenstraat, hebben de auto’s al enige tijd terug 
plaats moeten ruimen voor de inrichting van een werf-
zone. Na de werken kan de vrijgekomen ruimte ingericht 

worden als fietsenstalling, wat meteen ook het tekort aan 
fietsenstalling voor studenten gedeeltelijk kan opvangen. De 
auto’s kunnen geparkeerd worden in parking Padua die op vijf  
minuten wandelafstand ligt.

Mobiliteitscampagne 
met studenten, waarbij 
parkeerplaatsen voor even 
een andere invulling kregen
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Ondergrondse fietsenstalling 

Ledeganck

Ook de parking op de binnenkoer van het complex Vol-
derstraat, Universiteitsstraat zal door een werfzone enige 
tijd buiten gebruik zijn. In die tijd kan de binnenkoer omge-
vormd worden tot een grote fietsenstalling en een groene 
zone met picknickplek. Of misschien is er een ander idee? We 
laten de studenten erop los! De auto’s kunnen geparkeerd 
worden op vrije plaatsen in Centerparkings (op vijf minuten 
wandelafstand) of in één van de park&rides van de stad of 
van de campus Sterre.

Deze projecten zijn sterk gelinkt met het icoonproject van de 
transitie-arena mobiliteit van Gent ‘Buurtparking de luxe’. Hier 
wordt gezocht naar parkings in het Gentse die een andere 
bestemming kunnen krijgen.

 Rozier verkeersvrij

Nergens anders in Gent zijn de studenten zo talrijk aanwezig 
als in en rond de Sint-Pietersnieuwstraat. De mix van fietsen, 
voetgangers, auto’s en bussen zorgt voor een overrompeling; 
de combinatie met de ‘bergen’ van Gent zorgt vaak voor ge-
vaarlijke toestanden. Daarnaast is er een aanzienlijk tekort aan 
fietsenstalling. Laten we al starten met één stuk autovrij te 
maken: de Rozier wordt een autovrij studentenplein met 
extra fietsenstallingen. 

Dit project is sterk gelinkt aan het icoonproject ‘Leefstraat 
1.0’ van de transitie-arena mobiliteit van Gent. De bewoners 
kunnen hun straat tijdelijk ‘doorknippen’ of autovrij maken. 
Met bankjes, groen, een schommel, een buurtparking, ... 
proberen de bewoners anderen te overtuigen om hetzelfde 
te doen. Bedoeling is om een dynamiek te creëren zodat de 
Stad voldoende bouwstenen krijgt om de inrichting van leef-
straten in haar beleid op te nemen.

 Fietsstraten op en tussen campussen

Hele groepen studenten verplaatsen zich overdag tussen de 
verschillende campussen. Meestal gebeurt dit te voet of met de 
fiets. De Coupure Links, Universiteitstraat, Overpoort, H. 
Dunantlaan en Sint-Pietersnieuwstraat vormen belang-
rijke fietsassen en zouden tot fietsstraat omgevormd 
kunnen worden: de auto wordt getolereerd, maar de fiets 
krijgt voorrang. De Zwijnaardsesteenweg zou heringericht 
kunnen worden tot eenrichtingsstraat voor auto’s, twee-
richtingsstraat voor zwakke weggebruikers en openbaar 
vervoer. Hiervoor moet onderhandeld worden met de Stad 
Gent. 

In tussentijd kunnen we ook zelf aan de slag. Zowel op de 
campus Sterre als op de campus Ardoyen zijn er geen duide-
lijke fietspaden. We stellen voor om op de campus Ardoyen 
een eenrichtingsplan in te voeren, waardoor ruimte vrijkomt 
voor brede fietspaden. Op de campus Sterre kan duidelijk ge-
maakt worden dat de straten ‘fietsstraten’ zijn waarin fietsers 
voorrang hebben. 

Ook het masterplan voor de campus UZGent ziet er veel-
belovend uit: patiënten en bezoekers parkeren in het centrale 
parkeergebouw en het personeel beschikt over eigen par-
keergebouwen. Zo komt heel wat ruimte vrij voor de zachte 
weggebruikers en voor groenzones. De UGent kan zijn in-
vloed gebruiken om dit plan zo snel mogelijk tot uitvoer te 
brengen.

Auto’s in de ondergrondse parkings  

en fietsen op en over elkaar op het 

voetpad? Op het complex Ledeganck 

werd het anders aangepakt. Daar maakten 

de wagens plaats en werd een volledige 

parkeerlaag ingericht als ondergrondse 

fietsenstalling. De parking voor de auto’s 

ligt op vijf minuten wandelafstand.
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Fietsherstelpunt op 

campus Coupure en 

campus Sterre

Oplaadpunt voor elektrische voertuigen op het rectoraat

Fietsherstelplaats
Blandijn

Green seats at Ghent University

Onderzoeksgroepen worden gesensibiliseerd om het aantal 
vliegtuigreizen te beperken door bv. gebruik te maken van de 
virtuele omgevingen die worden uitgebouwd en door vak-
groepen in de kijker te zetten die zelf richtlijnen opstellen 
voor hun wetenschappelijk personeel. 

Daarnaast worden vliegtuigreizen voor minder dan 500 
kilometer afgeraden en kan de CO2-uitstoot van langere 
vliegtuigreizen gecompenseerd worden in een provisie 
van de UGent. Met deze provisie kunnen kortingen gegeven 
worden voor treintickets en kunnen nieuwe investeringen 
gebeuren in andere duurzame maatregelen.

Optimalisatie van fietsenstallingen en 
wegwerken van zwarte punten

Personeelsleden moeten kunnen gebruik maken van over-
dekte en afgesloten fietsenstallingen in de nabijheid 
van de ingang van het gebouw. Daarnaast moeten de 
fietsenstallingen ruimte kunnen bieden aan speciale model-
len (fietskarren, bakfietsen, …), beschikken over enkele 
stopcontacten voor het opladen van elektrische fietsen en 
moet een douche zeer nabij zijn. 

Nabij auditoria, studentenrestaurants en homes moeten de 
vele fietsen van de studenten kunnen gestald worden. Op elke 
grote campus is een ‘doe-het-zelf’-herstelpunt beschikbaar. 

Uitrol van het duurzaam wagenparkbeleid

Het duurzaam wagenparkbeleid van de UGent steunt op 
volgende principes:
 1. Beperken van (eigen) autogebruik tot het strikt  
  noodzakelijke: onvoorwaardelijk inzetten op dienst-
  fietsen, Cambio en poolwagens en openbaar vervoer.
 2. Beperken van bedrijfsvoertuigen.
 3. Elektrische wagens voor stadsgebruik.
 4. Opname van milieucriteria in bestekken (ecoscore, 
  brandstoftype, …) en controle hierop via het visum 
  van de afdeling Milieu.
 5. Samengebruik van dienstwagens in een pool per 
  gebouw/campus.

De centrale diensten nemen het voortouw. Bij nieuwe aan-
kopen wordt rekening gehouden met deze principes. Een 
vervangingsprogramma van de oudere voertuigen zorgt 
voor een snellere vergroening van het wagenpark.

De richtlijnen worden naar de faculteiten gecommuniceerd via 
de duurzame aankoopwijzer van de UGent. Een subsidie (bv. 
50% van de meerprijs) zou vakgroepen extra kunnen stimule-
ren om te kiezen voor een elektrische poolwagen.

Laadpalen voor elektrische voertuigen worden in eerste in-
stantie voorzien op die plaatsen die interessant zijn voor de 
dienstwagens. Voor het plaatsen van laadpalen voor het laden 
van privé-voertuigen zal de vraag gevolgd worden.
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Fietsenstalling 
campus Coupure

Mobiele fiethersteldienst

 van student EN mobiliteit

Personeelsleden in de 
kijker die gebruik maken van 

de voorbehouden fietsen-
stalling aan de stations

Parkeerbeleid

De vele maatregelen omtrent duurzame mobiliteit die al ge-
nomen werden en die nog zullen genomen worden, zullen 
evenwel niet voor de nodige omslag zorgen, als die maatre-
gelen niet samengaan met een autoremmend parkeerbeleid. 

Dit parkeerbeleid moet gebaseerd zijn op democratische 
en duurzame criteria en moet haalbaar, billijk, duidelijk en 
doeltreffend zijn.

Om de invoering van het parkeerbeleid te flankeren, wordt 
voorgesteld om op de campus Sterre een park&ride in te 
richten, een parking waar ook andere personeelsleden 
van de UGent kunnen parkeren en overstappen op de 
tram of de fiets.



16   TRANSITIE UGent  

De energievraag 
moet in de eerste 
plaats verlaagd 

worden, anders leggen 
we doekjes voor 

het bloeden.
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Noodzaak tot verandering

Het energiebeleid: een stap 
voorwaarts die groter mag

Energiezorg krijgt sinds 2001 ruime aandacht aan de UGent. 
Door een energieboekhouding worden brandstofverbruik, 
elektriciteitsverbruik en waterverbruik nauwgezet bijgehouden; 
bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt standaard energie- 
advies ingewonnen en jaarlijks worden energiecampagnes 
georganiseerd. Sinds 2009 wordt de lat hoger gelegd. De 
UGent engageerde zich via een energiebeleidsplan om tegen 
2020 het energiegebruik van 2009 met 20% te reduceren 
t.o.v. 1998. Het benodigde energiegebruik van nieuwe projec-
ten wordt zoveel mogelijk beperkt en de benodigde energie 
wordt zelf geproduceerd. 

Er werden enkele zeer interessante maatregelen ingevoerd. 
Zo is er een provisie voor duurzame maatregelen die 
jaarlijks aangevuld wordt met bewezen besparingen, 
waardoor blijvend kan worden geïnvesteerd in renda-
bele maatregelen die buiten het voorziene projectbud-
get vallen. Daarnaast legt de UGent zich ook bij renovatie 

enkele minimum energie-eisen op, die zo nodig gefinancierd 
kunnen worden vanuit een extra provisie. En op vlak van IT 
werd onder meer geïnvesteerd in een gecentraliseerd virtuali-
satieplatform en in centrale datacentra die moeten leiden tot 
een afbouw van de vele decentrale serverlokalen.

Het brandstofverbruik is de laatste tien jaar gedaald dankzij de 
renovatie van oude stookplaatsen, de isolatie van gebouwen, 
de centrale verwarmingsregeling, ... Ook het waterverbruik 
nam sterk af door het gebruik van regenwater, het voorzien 
van gesloten koelwatercircuits, efficiëntere toiletten, … Toch 
blijft het elektriciteitsverbruik toenemen. De nieuwste ge-
bouwen of renovatiewerken blijken trouwens vaak de groot-
ste gebruikers te zijn. De klimaat- en comforteisen zijn erg 
streng, het verbruik door IT blijft toenemen, de lokalen staan 
steeds voller met hoogtechnologische apparatuur, etc.

Het energiebeleidsplan is een mooie stap, 

maar moet ambitieuzer. 

Energie
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Dance for 

the climate
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Een heel divers gebouwenpark

De UGent heeft een heel divers gebouwenpark dat bestaat 
uit kantoren, laboratoria, auditoria, bibliotheken, datacentra, 
stallen, werkloodsen, studentenverblijven, een sportcomplex 
met een zwembad, … Sommige gebouwen zijn geklasseerd 
als historisch erfgoed, in andere gelden zeer strenge klimaat-
eisen, nog andere dienen dag en nacht veilig toegankelijk te zijn. 

Veel gebouwen dateren uit de jaren ‘70 of vroeger, voldoen 
niet meer aan de hedendaagse comforteisen en zijn aan re-
novatie toe. Het renovatiebeleid is meer en meer aan het ver-
schuiven van een ad hoc verhelpen van de hoogste noden naar 
een totale renovatie. De renovatierichtlijn die de UGent 
zichzelf oplegt, zorgt ervoor dat ook energiemaatre-
gelen worden meegenomen in een renovatie. De stook-
installaties zijn bijna overal omgevormd tot zuinigere instal-
laties. De nieuwste technologieën, zoals warmtepompen en 
zonneboilers, werden echter nog niet in de plannen opge-
nomen. Bovendien dekken de voorziene budgetten en het 
huidig renovatieplan ver van alle noden.

Ondanks de inspanningen zijn ook de nieuwe gebouwen 
nog grote energieverbruikers. De stap naar een energie-
neutraal gebouw werd nog niet gezet. De specificiteit 
van vele universitaire gebouwen maakt dit ook niet 
altijd eenvoudig.

Wie betaalt de rekening?

De energiekost wordt volledig centraal gedragen, waar-
door de stimulans ontbreekt om zuinig om te springen 
met energie. Hierdoor blijft op veel plaatsen het samenge-
bruik van ruimtes en toestellen achterwege, worden niet de 
meest energiezuinige toestellen aangekocht, worden ruimtes 
niet optimaal benut of gedeeld, wordt meer gevraagd dan 
nodig, blijven lichten en toestellen onnodig aangeschakeld, 
etc.

Via de milieucommissies in de faculteiten en via sensibilise-
ring wordt hieraan gewerkt, maar om de betrokkenheid en 
bewustwording van personeelsleden en studenten echt te 
vergroten, is de rechtstreekse confrontatie met het werkelijke 
verbruik van hun activiteiten en gedrag ongetwijfeld doeltref-
fender. Er werden instrumenten uitgewerkt om vakgroepen 
te stimuleren om te investeren in energiezuinige toestellen, 
enerzijds door premies, anderzijds door energie-eisen op te 
leggen en er worden energieaudits uitgevoerd. Het doorreke-
nen van de energiekost zou een volgende stap moeten zijn. 

Boekentoren

Aula

Energiecampagne
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Het kan veel efficiënter

Plaatsen we eerst een gascondensatieketel of isoleren we eerst 
de gevel? Al te vaak kiezen we voor het eerste, nochtans de 
laatste stap in de Trias Energetica. De energievraag moet 
in de eerste plaats verlaagd worden, anders leggen we 
doekjes voor het bloeden. 

Maar ook het gebruik van ruimtes, toestellen, servers, verlich-
ting, … kan efficiënter door gedeeld gebruik te stimuleren en 
te faciliteren.

En groene energie?

Hoewel er nog voor jaren olie, gas en steenkool beschikbaar 
is, komt er vroeg of laat een einde aan deze voorraad fossiele 
brandstoffen. Voor het zover is, worden olie, gas en steen-
kool flink duurder. Om deze prijsstijgingen te kunnen op-
vangen en verdere klimaatverandering tegen te gaan, 
moeten we zo snel mogelijk onze afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen afbouwen en op termijn stopzet-
ten. 

Dit moet in de eerste plaats gebeuren door de energievraag 
te reduceren, vervolgens door het resterend verbruik te halen 
uit duurzame energiebronnen. Op enkele daken van UGent-
gebouwen werden zonnepanelen geïnstalleerd en op de site 
Melle werd opstal verleend voor drie windturbines, waardoor 
de UGent de groene stroom goedkoop kan aankopen. Deze 
productie dekt ongeveer 15% van het totale elektriciteitsver-
bruik aan de UGent.
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Energie aan de UGent, in Gent, 
in Vlaanderen, …

Het huidige energiesysteem is niet duurzaam en de energie-
vooruitzichten op korte en middellange termijn zijn dat even-
min. Wat we nodig hebben is een ware energierevolutie: een 
groen energiesysteem dient zo snel mogelijk gestalte te krijgen 
en het huidige niet-duurzame systeem te vervangen. Met 
deze alarmerende boodschap worden heel wat energie- en 
klimaatrapporten ingeleid.

Redenen zijn de eindigheid van fossiele brandstoffen, de groei-
ende vraag naar energie, de te verwachten clash tussen vraag 
en aanbod en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen, de 
steeds toenemende CO2-emissies die de worst case scenario’s 
van het IPCC-rapport van 2007 zelfs overschrijden, het uit-
blijven van een globale bijsturing van de energiesystemen, 
etc.

Voor Gent loopt momenteel een grote studie in het kader van 
Gent klimaatneutraal in 2050: er wordt een nulmeting uitge-
voerd van de huidige energievraag en het -aanbod; dit wordt 
geëxtrapoleerd naar de toekomst; er wordt berekend wat het 
energiebesparings- en het energieproductiepotentieel is, ...

Enkele cijfers zijn al bekend. In 2009 bedroeg de CO2-uit-
stoot van Gent 9,1 Mton CO2, wat bij een business as usual-
scenario stijgt tot 14,7 Mton CO2 in 2050. De uitstoot van 
2009 komt neer op een netto energieverbruik van 32.000 
GWh. Dit is alle energie die in Gent gebruikt wordt om ge-
bouwen en sanitair water te verwarmen, bedrijven te laten wer-
ken, elektriciteit te voorzien, transport en auto’s te laten rijden 
en producten te vervaardigen. De industrie neemt daarvan 
88% voor zijn rekening. Het energieverbruik van de UGent, 
zonder haar verbruik van transport en auto’s evenwel, be-
draagt 210 GWh. In 2009 werd nog 80% van deze energie 
opgewekt met fossiele brandstoffen.

Tijd voor een omslag

De eerste doelstelling van het energiebeleidsplan, nl. 10% 
minder energiegebruik t.o.v. 1998 (met uitzondering van de 
nieuwbouw na 2009), zal eind 2012 hopelijk benaderd worden 
dankzij interessante maar ‘zachte’ beleidsinstrumenten. Om 
de doelstelling van 2020 te halen, maar meer nog, om de 
doelstelling te halen van een ‘energieonafhankelijk’ bedrijf, 
zijn meer verregaande inspanningen nodig. Zonder respon-
sabilisering van vakgroepen en 100% inzetten op energie-
efficiënte (en nog niet onmiddellijk rendabele) investeringen 
zal dit niet lukken. 

Ook het wetgevend kader is in een snel tempo aan het 
evolueren. In mei 2010 heeft de Europese Commissie een 
heel pakket aan wetgevende maatregelen goedgekeurd 
die ervoor moeten zorgen dat nieuwe gebouwen in de toe-
komst nauwelijks nog energie zullen verbruiken. Alle over-
heidsgebouwen die vanaf 2018 worden gebouwd moeten 
aan hoge energiebesparende normen voldoen en voor een 
groot deel door hernieuwbare energie worden gevoed. Daar-
enboven zijn in het najaar 2012 maatregelen goedgekeurd 
om het renovatieproces van gebouwen op gang te trekken. 
Zo wordt een juridisch instrument uitgewerkt waardoor over-
heidsinstanties verplicht worden om jaarlijks minimaal 3% 
vloeroppervlakte van hun gebouwen te renoveren. Elke reno-
vatie moet het gebouw op het niveau van de beste 10% van 
het nationaal gebouwenpark brengen. 

We moeten het toch doen, dus laat ons 

het proactief doen! Omwille van de klimaat-

problematiek, om onszelf veerkrachtig te 

maken, om onafhankelijk te worden van 

fluctuerende en sterke prijsstijgingen, om 

onze personeelsleden in comfortabele 

gebouwen te kunnen onderbrengen, om 

een voorbeeld te zijn, om innovatie te 

ondersteunen, ... 



22   TRANSITIE UGent  

1990 1995 2000 2005 2011

34

32

30

28

26

24

22

20

22,7
23,6

25,4

29,3

33,9

U
it

st
o

o
t 

C
O

2 
w

er
el

d
w

ijd
 (

in
 m

ilj
ar

d
en

 t
o

n
)

Uitstoot CO2 wereldwijd

1000 1200 1400 1600 210020001800

300

200

100

0

PPM
1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Atmosferische CO2-concentraties in het verleden en in de toekomst Het brandstofverbruik van de UGent-gebouwen daalt, maar 
het elektriciteitsverbruik neemt jaar na jaar toe. Een labo-
gebouw van de faculteit Farmaceutische wetenschappen heeft 
deze trend doen keren: het elektriciteitsverbruik daalde er 
met 8,5%! Dankzij enkele technische ingrepen, een energie-
audit en sensibilisatie rond onder meer het aan- en uitscha-
kelen van trekkasten.
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Voorstel van transitiepad

Toekomstbeeld
In 2050 zal het gebouwenpark van de UGent energieneutraal 
zijn. De gebouwen verbruiken geen energie meer, maar wekken 
ook energie op voor het gebruik van het gebouw, de productie 
en de afvalverwerking van de gebruikte bouwmaterialen en 
ter compensatie van het verbruik van de oude gebouwen en 
de monumenten. De gebouwen zijn aangename, gezonde en 
comfortabele werkplekken.

Om naar dit toekomstbeeld te groeien, moeten volgende 
duurzaamheidsvoorwaarden gerespecteerd worden:
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Icoonprojecten en acties
Het eerste gebouw aan de UGent volgens 
de passiefhuis-standaard

Door de steeds strenger wordende regelgeving is de ontwerp- 
en de renovatierichtlijn opnieuw aan herziening toe. Laat ons 
opnieuw proactief zijn en de eisen strenger stellen dan 
de huidige wetgeving. Laat ons slechts vijf jaar vooruit 
kijken en de stap zetten naar passieve nieuwbouw en re-
novatie. Laat ons het op zijn minst grondig bestuderen. 
Daar waar we er nog niet in slagen het benodigde energiege-
bruik te halen uit het gebouw zelf, kunnen we zoeken naar 
energiebronnen op de site, in de omgeving of compenseren 
we in laatste instantie door het aankopen van groene energie. 

In het investeringsprogramma is de totaalrenovatie opgeno-
men van het Technicum Blok I voor de faculteit Politieke en 
Sociale Wetenschappen. Dit is een enorme opportuniteit om 
het gebouw te renoveren volgens de passiefhuis-standaard. 
Dit is zeker mogelijk, want velen waren ons al voor.

De ‘E-Cube’, 
een nulenergie-
woning die 
ontwikkeld is 
door studenten 

burgerlijk ingenieur-
architect, nam als Europees finalist deel aan de Solar 

Decathlon, een wereldwijde wedstrijd die georganiseerd wordt 
door het Department of Energy van de Verenigde Staten. 

Opmaak renovatieplan

Er is door de Europese Commissie regelgeving goedgekeurd 
die focust op maatregelen om het renovatieproces van gebou-
wen op gang te trekken. Zo wordt een juridisch instrument uit-
gewerkt waardoor overheidsinstanties verplicht worden om 
jaarlijks minimaal 3% vloeroppervlakte van hun gebouwen 
te renoveren. Elke renovatie moet het gebouw op het niveau 
van de beste 10% van het nationaal gebouwenpark brengen. 

Aan dit tempo zijn tegen 2050 alle gebouwen gerenoveerd 
volgens de passiefhuis-standaard. De directie Gebouwen en 
facilitair beheer (DGFB) start in 2013 met een uitgebreide in-
ventarisatie van het patrimonium en zal de gebouwen 
beoordelen op het vlak van kwaliteit, comfort en ener-
gieprestatie. Op basis hiervan zal een nieuw renovatiepro-
gramma worden voorgesteld, dat antwoord geeft op volgende 
vragen: Is het de moeite waard om te renoveren? Heeft dat ge-
bouw wel de geschikte functie? Welke bestemming gaan we 
geven aan de historische gebouwen? Tot welke energetische 
standaard kan worden gerenoveerd? Welk budget is hiervoor 
nodig?

Opmaak energiestromenplan

Onze installaties in labogebouwen, datacentra, e.d. zullen 
wellicht een blijvende grote energievraag hebben. In eerste in-
stantie moeten we nagaan waar, hoe en met hoeveel procent 
de energievraag gereduceerd kan worden, door renovatie, het 
verhogen van de efficiëntie, het recupereren van energie, … 
Vervolgens moet worden onderzocht hoe de UGent voor de 
resterende energie in haar eigen productie kan voorzien. 

Bij nieuwe projecten dient eerst en vooral gekeken te worden 
naar het project zelf. Zijn daar mogelijkheden om groene 
energie zelf op te wekken? Indien niet, dan wordt gekeken 
naar de gehele campus of naar de ruimere omgeving van het 
project. In laatste instantie wordt gekozen voor de aankoop 
van groene energie.

Een energiestromenplan kan een leidraad vormen bij het inves-
teringsprogramma.
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Responsabilisering van energiekosten

Momenteel wordt de totale energiekost (brandstof, elektriciteit 
en water) centraal gedragen, waardoor de incentive voor de 
gebruikers ontbreekt om bewuster om te gaan met energie. 
Het ventileren van de werkelijke energiekost naar de 
gebruikers zal leiden tot een efficiënter ruimtegebruik, 
energie- en watergebruik en tot een grotere bereidheid 
om te kiezen voor de energiezuinigste toestellen en het 
delen van ruimtes en apparatuur. 

Het voorzien van een meetnet waardoor het verbruik van elke 
vakgroep afzonderlijk wordt geregistreerd is allerminst evident, 
gezien de lokalen van vakgroepen niet steeds gegroepeerd 
zitten, vakgroepen halve of meerdere verdiepingen bezetten, 
lokalen gewisseld worden, … Daarom kan in stappen worden 
gewerkt. In eerste instantie kan het energiegebruik per ge-
bouw geregistreerd worden en per vakgroep doorgerekend 
worden aan de faculteiten. De kost kan worden doorgere-
kend op basis van ingenomen oppervlakte, maar ook andere 
parameters kunnen meespelen.

Intussen wordt het meetnet en de methode van verrekening 
verder verfijnd.

Het ventileren van de energiekosten naar de vakgroepen is 
een harde maatregel, waarbij het enige tijd zal duren voor-
aleer een volledig juiste doorrekening zal kunnen gebeuren. 
Bovendien zal goed moeten worden bekeken welk aandeel 
van de forfaitaire overheadkosten niet meer betaald hoeft te 
worden.

Dit project kan gelinkt worden aan het project ‘Full costing’. 
In het kader van dit project kan een verdeelsleutel bepaald 
worden om de overheadkost te herzien.

Ondertussen zullen ook digitale platformen ontwikkeld wor-
den voor een efficiënt lokalen-, toestellen- en verwarmings-
beheer.

Laat ons opnieuw proactief zijn en de eisen 

strenger stellen dan de huidige wetgeving. Laat 

ons slechts vijf jaar vooruit kijken en de stap zet-

ten naar passieve nieuwbouw en renovatie. Laat 

ons het op zijn minst grondig bestuderen. 

Dennis Meadows, co-auteur van het 

wereldberoemde rapport ‘Grenzen 

aan de Groei’, gericht aan de Club 

van Rome uit 1972, aan de UGent

Windturbines aan de proefhoeve in Melle
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De markt mag dan nog 
niet volledig klaar zijn voor 
de vraag naar duurzame 
producten; vraag creëert 

aanbod.
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Noodzaak tot verandering

We zijn al overtuigd?

De ‘ladder van Lansink’ (preventie > hergebruik > recyclage > 
verbranden > storten) vormt de basis van het afvalbeleid aan 
de UGent. De eerste stappen (afvalpreventie en hergebruik) 
gebeuren o.m. voor PC’s via het project ‘Close the gap’ en voor 
kantoormeubilair via het Facilitair Bureau van DGFB. Verder 
richt het beleid zich voornamelijk op recyclage en verbranden.

Bij aankopen wordt standaard gekozen voor FSC-hout en 
duurzaam papier en in bepaalde gevallen wordt het energie-
verbruik opgenomen als beoordelingscriterium (frigo’s, PC’s, 
multifunctionals). Ook voor de aankoop van wagens werden 
onlangs duurzaamheidscriteria vastgelegd. Bij andere aankopen 
speelt duurzaamheid echter weinig tot geen rol. 

Nochtans gebeurt in heel wat vakgroepen onderzoek naar 
nieuwe en duurzamere materialen of materiaalgebruik. De 
UGent is stichtend lid van de vzw Plan C, het Vlaams 

transitienetwerk voor duurzaam materiaalbeheer en is 
dus overtuigd van de noodzaak. Alleen vertaalt deze 
overtuiging zich nog niet in de bedrijfsvoering. De 
maatschappelijke rol van een universiteit als innovator 
kan op dit vlak nochtans nauwelijks onderschat worden.

Kleine en hoopgevende initiatieven in dit kader werden wel 
al ondernomen.

Een mooi voorbeeld is de online kringloopwinkel waar vak-
groepen en diensten zowel meubilair, toestellen als producten 
te koop kunnen aanbieden. Voorlopig mist de winkel nog het 
aanbod om bij een aankoop als een eerste stap te worden ge-
zien en ook aan de naambekendheid moet zeker nog worden 
gewerkt. Daarnaast worden voor heel wat commissies (o.a. 
Bestuurscollege, Raad van Bestuur, Bouwcommissie) de voor-
bereidende stukken digitaal ter beschikking gesteld, maar 
een centraal beleid hieromtrent ontbreekt nog. 

Aankoop-
en afvalbeheer
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Ook het duurzaamheidspact van de studenten van ‘UGent 
1010’ heeft een en ander in beweging gezet: meer dan 80 
diensten en vakgroepen sloten zich aan en alle aangesloten 
groepen engageerden zich voor een duurzamer aankoop-
beleid. Nog op initiatief van de studenten loopt het project 
‘Urban mining’, waarbij afgedankte gsm’s ingezameld worden 
en door Umicore gerecycleerd worden.

Ook in de UGent-giftshop lopen initiatieven om een aantal 
duurzame producten op te nemen in het aanbod. Verder 
voorziet het strategisch plan van de UGent in de uitbouw van 
een technologieplatform waarop gestreefd wordt naar syner-
gieën tussen onderzoeksgroepen. Hierdoor kan het samen-
gebruik van lokalen, toestellen, … gestimuleerd worden, wat 
ongetwijfeld een belangrijke stap is in de transitie naar een 
duurzamere bedrijfsvoering.

Genomen engagementen in het kader van het duurzaamheidspact 

Verdeling van afvalkost aan de UGent (met uitzondering van 

bouw- en sloopafval)

 

Afvalkost voor inzameling en verwerking
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Europa, continent met weinig grondstoffen
Bron: Newscientist.com

Europa is het continent met de minste eigen grondstof-
fen en energievoorraden en extreem afhankelijk van de 
import van buitenlandse fossiele brandstoffen en zeld-
zame aardmetalen. 

De concentratie van kritische grondstoffen is alles behalve 
eerlijk verdeeld over de wereld. China heeft de meeste 
zeldzame aardmetalen in handen, de Russen delven ede-
le metalen, Congo zit op belangrijke kobaltvoorraden en 
niobium komt vooral voor in Canada en Brazilië. Deze 
zeldzame aardmetalen zijn nochtans van cruciaal belang 
in de transitie naar een groene economie. Zo is kobalt 
een essentieel onderdeel in de productie van lithium-ion-
batterijen, inidum noodzakelijk voor dunne PV-cellen, 
platinum voor brandstofcellen en niobium voor superge-
leiders. 

Zonder zeldzame aardmetalen (zoals neodymium, terbi-
um etc.), lithium, kobalt en germanium kunnen er geen 
hybride en elektrische auto’s rondrijden en komt de pro-
ductie van zonnepanelen en windturbines in het gedrang. 
Efficiënt gebruik en recyclage wordt dé uitdaging.

Where the minerals are

Lead the change

Waarom blijft het bij deze eerder beperkte initiatieven? Het 
aanbod van duurzame producten en diensten neemt toch 
steeds toe? Het is natuurlijk eenvoudiger en veiliger om bij 
het oude vertrouwde te blijven en het valt niet te ontkennen 
dat onderzoek zeer materiaalintensief is en grote afvalstromen 
met zich meebrengt. Alleen kunnen we ons hier niet blijven 
achter verschuilen. 

De markt mag dan nog niet volledig klaar zijn voor de 
vraag naar duurzame producten; vraag creëert aanbod. 
Dit is dan ook het uitgangspunt van de Europese Commissie 
met haar ‘Sustainable Public Procurement’ (GPP), het groene 
aankoopbeleid voor overheidsopdrachten. Europese overheids-
instanties geven jaarlijks ruim 1.800 miljard euro uit aan dien-
sten en goederen, wat overeenkomt met ongeveer 15% van 
het Europese BBP. Als een groot deel daarvan duurzaam zou 
worden aangekocht, zijn de directe milieuvoordelen enorm. 
Daarenboven draagt de overheid dan een voorbeeld uit voor 
de bedrijfswereld en levert ze een enorme stimulans aan de 
groene economie. Dus een warme oproep: lead the change!

We staan niet alleen

Vele lokale overheden hebben zich al geëngageerd tot een 
duurzaam aankoopbeleid en werkten een stappenplan uit ge-
baseerd op het ‘Sustainable Public Procurement’-programma 
van de Europese Commissie. Zo werkt de Stad Gent al sinds 
2004 aan een strategisch en duurzaam aankoopbeleid en wil 
zo haar koopkracht inzetten als hefboom voor verandering. 
Naast het minimaliseren van de milieu-impact van haar be-
drijfsvoering en het integreren van kansengroepen in de ar-
beidsmarkt, wil de Stad Gent evengoed duurzaam en lokaal 

  
ondernemerschap en duurzame innovaties stimuleren. Hier 
speelt ze duidelijk de rol van voorbeeldconsument om een 
stadsbrede verankering te realiseren.

Tijd voor een omslag

Eind 2011 heeft het Vlaams Parlement het Materialendecreet 
goedgekeurd ter vervanging van het Afvalstoffendecreet. Een 
duidelijk signaal van de overheid: in plaats van ons te con-
centreren op de meest ecologische verwerking van afval, 
moeten we afval voorkomen en materialen zoveel mo-
gelijk in een gesloten kringloop houden. 

Ook de UGent moet die transitie in gang zetten en bronge-
richt werken. Sociale en ecologische criteria moeten naast 
economische criteria meespelen bij de keuze van een aankoop. 
De UGent moet de markt van nieuwe duurzame producten, 
gebaseerd op het cradle to cradle-principe, ondersteunen en 
mee de verschuiving in gang zetten van ‘product’ naar ‘ser-
vice’. 

De beste aankoop is geen aankoop, gevolgd door bewuste 
consumptie of een bewuste investering. Samengebruik moet 
gemaximaliseerd worden, waardoor ruimte-, materiaal- en 
energiegebruik efficiënter kan gebeuren en in bepaalde ge-
vallen afgedwongen wordt. We moeten af van de wijdver-
breide wegwerpmentaliteit en moeten de gebruiksduur van 
producten zoveel mogelijk verlengen. Ook nieuwe behoeftes 
moeten we kritisch bekijken: gaat het echt om een behoefte 
of creëren we een behoefte? Laat ons vooruit kijken en al-
vorens te kiezen voor het goedkoopste product van het mo-
ment, steeds oog hebben voor het totale plaatje .
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Voorstel van transitiepad

Toekomstbeeld
Het streefbeeld voor 2030: de UGent koopt geen afval. Een 
doordenkertje, maar kort en krachtig verwoord waar we naar-
toe moeten: we kopen enkel wat we echt nodig hebben, wat 
we kopen is ecologisch en sociaal verantwoord en we vermij-
den zo (rest)afval.

Een duurzaam aankoop- en afvalbeleid steunt op deze drie 
pijlers:

de duurzaamste aankoop is geen 
  aankoop

afvalreductie  
  in de organisatie

Het aankoopbeleid is ook ecologisch en sociaal  
  naast economisch. 

De pijlers zijn opgebouwd uit vele kleinere bouwstenen waar-
van er de komende jaren heel wat zonder al te veel moeite 
kunnen worden gerealiseerd. Voor andere bouwstenen is bij-
komende onderzoek nodig of is de markt nog niet klaar. In elk 
mogelijk scenario is er nood aan een duidelijke beleidskeuze 
die met icoonprojecten wordt vormgegeven en ondersteund.
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Icoonprojecten en acties
De UGent-giftshop kiest voor duurzame producten

Geen betere methode om aan te geven dat het de UGent 
menens is: de UGent-shop biedt producten aan die sociaal 
en ecologisch verantwoord zijn en die dit uitstralen. Zo kan 
gekozen worden voor kleding met een duurzaamheids- 
en fair trade-label en voor gebruiksvoorwerpen zoals 
schrijfmateriaal, tassen en mappen uit gerecycleerd 
en/of biologische afbreekbaar materiaal. Extra producten 
zoals bv. herbruikbare bekers ondersteunen het duurzaam-
heidsbeleid ten volle.

Happy Hour UGent (HUGH) duurzaam!

Op recepties of evenementen worden veel mensen bijeen-
gebracht: personeel, studenten, zakenrelaties, enzovoort. 
Belangrijk is om op die momenten de voorgestelde ambities 
zichtbaar te maken. Mensen die veel belang hechten aan 
duurzaamheid, zullen op de hoogte zijn van de duurzaam-
heidsdoelstellingen van de UGent en het belangrijk vinden 
dat de UGent het niet houdt bij mooie beloftes. Voor anderen 
is het een kans om met duurzame producten en diensten in 
aanraking te komen. Enkele studentenverenigingen gaven al 
het voorbeeld door zich te engageren tot afvalarme fuiven 
en ook sommige onderzoeksgroepen en diensten namen al 
initiatief. Maar in veel gevallen speelt duurzaamheid geen 
rol. Laat ons als UGent steeds op zoek gaan naar de meest 
duurzame formule en het jaarlijkse HUGH als voorbeeld stel-
len: geen wegwerpborden en bestek, duurzame hapjes, 
geen gadgets of die vervangen door een duurzaam 
alternatief, … Dit evenement kan een voorbeeld zijn voor 
andere recepties en evenementen die door heel wat verschil-
lende diensten aan de UGent georganiseerd worden. 

Duurzame aankoopwijzer

Om duurzame aankopen te verankeren in de organisatie is een 
aankoopgids de eerste stap. Informatie over mogelijke duur-
zaamheidscriteria, leveranciers, rangschikking, etc. wordt ver-
zameld en online geplaatst in een duurzame aankoopwijzer, 
die evolueert naarmate de markt evolueert. Cradle to cradle-
producten krijgen de voorkeur en de trend van ‘product’ 
naar ‘service’ wordt opgevolgd. 

De aankoopwijzer zal criteria meegeven die in elk geval 
moeten worden opgenomen, naast criteria die aanbevolen 
worden aan de koplopers. De centrale administratie kan als 
koploper fungeren voor haar eigen aankopen en voor de 
raamcontracten. Intussen maken we de duurzame aankoop-
wijzer ruim bekend bij de aankopers in de faculteiten en re-
kenen we ook daar op heel wat koplopers. Want de vraag zal 
er eerst moeten zijn. Dan pas zal de markt volgen.

Papier beperken

We gaan nog steeds achteloos verkwistend om met de kost-
bare grondstof die papier is. Het computertijdperk heeft 
anders dan verwacht niet tot minder papiergebruik ge-
leid. Minerva, het digitaal leerplatform voor studenten, toont 
geen daling van het papiergebruik per student. Integendeel. 

Daarom wordt, aanvullend aan de bestaande initiatieven, een 
nieuw ‘papieractieplan’ uitgewerkt. Mooie, maar geïsoleerde 
voorbeelden worden algemeen ingevoerd en de centrale 
administratie kan het voorbeeld geven met de verspreiding 
van haar drukwerk.

Happy Hour UGent
Ha
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Afvalinzameling en -verwerking optimaliseren

Afval moet zo efficiënt en selectief mogelijk ingezameld 
worden, zodat de verwerking op de meest optimale manier 
kan gebeuren. Er moet blijvende aandacht gaan naar het 
plaatsen van voldoende recipiënten voor huishoudelijk afval 
en laboafval. Technisch afval kan selectief verzameld worden 
in het milieupark op de campus Sterre en het aanbod van 
selectieve afvalstromen wordt waar mogelijk uitgebreid (plas-
tic afval). Verpakkingsafval bij aankopen wordt vermeden 
door bepalingen hieromtrent op te leggen in bestekken en 
de bestaande mooie voorbeelden van groenafvalverwerking 
krijgen uitbreiding. Vijftig procent van het grondstoffenver-
bruik en meer dan dertig procent van het afval in Europa zijn 
afkomstig van de bouwsector: het is dan ook essentieel dat 
bij het aanzienlijk bouwprogramma van de UGent wordt ge-
streefd naar een duurzamer materiaalgebruik.

Maar de eerste vraag moet steeds zijn: is het wel afval? Kan 
het materiaal niet aangeboden worden in de kringloopwinkel 
van de UGent? En misschien kan de kringloopwinkel beter 
functioneren als ruim bekend kringloopplatform en een fy-
sieke ontmoetingsplaats waar ook zaken kunnen hersteld of 
geüpgraded worden, zowel voor personeel en studenten (vb. 
Repair Café en RepareerBAaR)? Of kunnen we mee instappen 
in een project van de Stad Gent waarbij gekeken wordt hoe 
de Voedselbank nog beter kan samenwerken met de horeca, 
organisaties en bedrijven? Ook herbruikbare luiers in de crèches 
en herbruikbare UGent-bekers in plaats van plastic bekers in de 
resto’s behoren tot de mogelijkheden. En van ons groenafval 
maken we terug compost!

Samengebruik stimuleren

Een printer per kop. Een frigo per bureau. Elke onderzoeks-
groep een eigen fotokopieertoestel. Een geventileerd opslag-
lokaal voor gevaarlijke stoffen. Verwarmde plantenkamers. 
Een serverlokaal. Wat kort door de bocht, maar een rondgang 
door de gebouwen toont dat heel wat efficiëntiewinst te 
halen is, mochten lokalen en apparatuur meer samen 
gebruikt worden. Over onderzoeksgroepen heen, maar ook 
over vakgroepen en zelfs faculteiten heen. Om dit te stimu-
leren zal een inventaris opgemaakt worden van geplaatste 
toestellen, een technologieplatform. Met een krachtig be-
leid rond samengebruik kan in bepaalde gevallen dwingend 
opgetreden worden.

Samengebruik stimuleren via een sensibiliseringscampagne
Bij de vakgroep WE06 gaat groente- 

en fruitafval naar de kippen.
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Velen zijn zich nog niet 
bewust van de grote 

impact die onze voedings-
patronen hebben op onze 
ecologische voetafdruk.
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Noodzaak tot verandering

Een groot potentieel

De UGent telt 8 studentenresto’s en 11 cafetaria’s waar stu-
denten en medewerkers dagelijks terecht kunnen voor een 
ruime keuze aan evenwichtige en betaalbare maaltijden. Wie 
het iets chiquer wil, kan genieten van een culinaire maaltijd in 
restaurant Het Pand. Gezond, veilig en lekker voedsel zijn de 
uitgangspunten van het huidig voedingsbeleid.

Jaarlijks worden ca. 660.000 warme maaltijden en 400.000 
broodjes verkocht. 

Een verduurzaming van de UGent-restaurants

maakt dus een verschil, gezien 35% van de 

ecologische voetafdruk van een Belg bepaald 

wordt door zijn voedingspatroon. 

Duurzaamheid kent vele invullingen en dit geldt ook voor 
een duurzame voedselketen. Bij duurzame voeding wordt zo 
duurzaam mogelijk omgesprongen met het milieu tijdens de 
productie, de verwerking en het transport van de voeding. 
Het energie- en waterverbruik wordt beperkt, er is een mini-
male impact op de biodiversiteit, etc. 

Ook de mens staat centraal in een duurzame voedselketen 
waarin voeding gezond en nutritioneel is en een link vormt 
tussen mens en natuur. Ieder die werkzaam is in deze ke-
ten krijgt een faire vergoeding en een goede ondersteuning. 
Maaltijden moeten natuurlijk ook betaalbaar zijn. De beoor-
deling van de duurzaamheid van voeding is dus een complex 
onderwerp. Sommige duurzaamheidsfacetten zullen afge-
wogen moeten worden (want soms tegenstrijdig) tijdens het 
maken van keuzes en bijkomend onderzoek kan helpen om 
deze keuzes te vergemakkelijken. Maar dit belet niet dat al 
heel wat kan gebeuren om het voedselaanbod aan de UGent 
duurzamer te maken.

Voeding
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Gent Europese veggiehoofdstad. En de UGent?

De UGent was in 2001 koploper door in de studentenresto’s 
dagelijks een vegetarisch alternatief aan te bieden. In sep-
tember 2012 startte het experiment ‘de omgekeerde dag’: 
op donderdag was er in elk restaurant de keuze tussen drie 
vegetarische maaltijden en slechts één vlees- of vismaaltijd, 
naast de gewone snack- en salad bar-aanbiedingen. Het bleef 
echter bij een experiment: na drie maanden werd opnieuw 
een stap teruggezet, ondanks de vele positieve reacties. Het 
experiment leert nochtans dat het manifester sturen van 
mensen loont: 40% proefde op donderdag van het 
vegetarisch menu, terwijl de tevredenheid hetzelfde 
bleef. 

En dit sturen van de vraag is nodig. Daar waar de energie- en 
mobiliteitsproblematiek intussen bij een ruim publiek bekend 
is geraakt, zijn velen zich nog niet bewust van de negatieve 
gevolgen van intensieve veeteelt voor het milieu en grijpen uit 
pure gewoonte naar het vleesgerecht. 

Maar ook het aanbod moet beter. Bij het vegetarische menu 
wordt de vlees- of viscomponent gewoon vervangen door bv. 
een calorierijke groenteburger, er wordt geen voorkeur ge-
geven aan het meest ‘duurzame’ vlees (kip i.p.v. rundsvlees), 
op recepties worden dikwijls enkel vleeshapjes geserveerd, … 

Ook leveranciers en cateringbedrijven zijn vaak nog niet mee 
en hebben maar een beperkt aanbod aan vegetarische maal-
tijden. Maar de markt volgt de consument. Door met velen 
naar een uitgebreider aanbod te vragen, komt dat er wel. 

Grafiek van aandeel gekozen vegetarische maaltijden op de 
omgekeerde dag (donderdag) in vergelijking met een andere dag

30% van onze totale ecologische voetafdruk  
wordt bepaald door wat we eten; het is dus  
zinvol om de inhoud van ons bord goed te bestuderen.
 

Volgens de IPCC is de landbouw wereldwijd 
verantwoordelijk voor 13,5% van de rechtstreekse uitstoot
van broeikasgassen en onrechtstreeks (o.m. door  
ontbossing) voor nog eens 15% van deze uitstoot.
 

In Europa wordt 40 miljoen ton soja ingevoerd vooral  
uit Zuid-Amerika waarvan het grootste deel gebruikt wordt 
om ons vee te voederen; daarvoor zijn tientallen  
miljoenen ha landbouwgrond nodig die niet kunnen  
gebruikt worden voor rechtstreekse voedselproductie.
 

Wereldwijd wordt 44% van de graangewassen 
gebruikt als veevoeder wat volgens de UNEP 
overeenstemt met een caloriënverlies dat gelijk is aan 
de voedselbehoefte van 3,5 miljard mensen.

Veeteelt stoot 18% van alle broeikasgassen uit. 
(Auto’s, treinen, schepen en vliegtuigen ‘slechts’ 13%.)
Vlees is een inefficiënte vorm van voedselproductie: 
voor de productie van 1 kg rundsvlees is 7 à 10 kg 
graan nodig en wordt 15.000 l water verbruikt.
 

Veel van ons voedsel wordt aangevoerd met vliegtuigen, 
vrachtwagens en schepen. De energie die we uit dit 
voedsel halen staat absoluut niet in verhouding 
tot de energie die de verplaatsing vraagt.
 

Wereldwijd gaat 30 à 40%
van ons voedsel verloren.
 

 Bij de productie van biologisch voedsel worden geen 
pesticiden en kunstmest gebruikt waardoor dit  
veel duurzamer is dan de gangbare voedselproductie.

Enkele feiten

Het manifester sturen van mensen loont: 

40% proefde op donderdag van het vegetarisch 

menu, terwijl de tevredenheid hetzelfde bleef. 
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Bronnen:
 www.worldfuturecouncil.org/2326.html  www.vredeseilanden.be/duurzame-grootkeukens  www.grida.no/publications/rr/food-crisis/page/3565.aspx
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Kwal proeven tijdens 

de duurzame vis-week

De Rector luncht op
de omgekeerde dag

Duurzame vis @UGent.be

Het gaat niet goed met de visbestanden. Overbevissing heeft 
veel visstocks uitgeput en zelfs al een aantal vissoorten met 
uitsterven bedreigd. In november 2011 ging de onderzoeks-
groep Mariene Biologie van start met het ‘Duurzame VIS@
UGent’-project. Hierin worden de aankopen van vis en 
zeevruchten door de UGent aan een duurzaamheidse-
valuatie onderworpen en probeert men vis die slecht 
scoort te vervangen door duurzame alternatieven, 
afhankelijk van de wetenschappelijke aanbevelingen 
van het moment. Een noodzakelijke stap, want momenteel 
krijgt 75% van de geserveerde vis een oranje score (i.e. pro-
blemen met kweek en visserij).

Om de actie bij het ruimere publiek bekend te maken was 
er in mei 2012 de ‘Duurzame Vis-week’: in alle resto’s werd 
toen enkel vis met een duurzaamheidslabel geserveerd en de 
broodjes tonijn werden tijdens de campagneweek van het 
menu geschrapt, als signaal dat tonijn enkel kan indien die 
gegarandeerd van duurzame oorsprong is.. 

Verankering is nodig

Met uitzondering van de duurzame viscriteria speelt duur-
zaamheid geen rol bij de beoordeling van bestekken voor de 
aankoop van etenswaren. Prijs en kwaliteit zijn de enige be-
palende factoren; over de herkomst en de productie worden 
geen vragen gesteld. 

Het wijzigen van voedingspatronen en het aanpassen van het 
voedselaanbod moet stap voor stap gebeuren. Het zal ook 
nodig zijn om de betrokken diensten én de leveranciers vol-
doende tijd te geven om gepaste oplossingen te zoeken en 
uit te voeren. Verder moet er ook gewerkt worden aan een 
groter draagvlak voor duurzame voeding en is sensibilisering 
over de impact van ons huidig voedselpatroon zeker nodig. 
Projecten zoals de verdeling van de biologische groentepak-
ketten door de studenten zijn daarbij mooie bouwstenen.

Voedselverlies: genomineerd 
tot woord van het jaar 
door Van Dale
In een duurzame voedselketen wordt gestreefd naar minimale 
voedselverliezen en het vermijden van verspilling. De term ver-
spilling wordt gebruikt indien het gaat over het weggooien van 
nog perfect eetbaar voedsel omwille van ‘menselijke gedrags-
redenen’, terwijl verliezen eerder verwijzen naar redenen zoals 
ziekten op het veld of schade door weersomstandigheden of 
productie. 

Voedselverliezen zijn deels te verminderen door een verbe-
terde organisatie en innovatieve oplossingen, 
maar werden in 2011 door de FAO nog geschat 
op ca. 33% van het geproduceerde voedsel. De 
beperking van voedselverliezen als doelstelling 
was reeds aanwezig in de oprichtingsmodulen 
van de voedsel en landbouworganisatie (FAO) 
in 1945. Vandaag de dag is deze opdracht 
nog brandend actueel, gezien de massale uit-
daging waar de voedselketen voor staat om 
tegen 2050 9 miljard mensen te voeden.

Gezien de studentenresto’s van de UGent 
enkel bereid eten aankopen, kan op het vlak 
van voedselverliezen eerder beperkt inge-
speeld worden. Wel gaat al veel aandacht 
naar het vermijden van voedselverspilling, 
omdat dit ook de kosten-efficiëntie van de 
resto’s ten goede komt.
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De mobiliteit van het voedsel

Ook de populariteit van take away neemt toe. Frisdrank en 
snoep kunnen gehaald worden uit de vele automaten; soep, 
spaghetti en lunch worden mooi verpakt en neem je zo mee. 
Dit alles zorgt voor bergen afval. De automaten hebben een 
hoog energieverbruik en de gezondheidswaarde van de pro-
ducten laat meestal te wensen over. Onze instant-behoefte 
is wel bevredigd, maar hebben we die behoefte niet 
zelf gecreëerd?

Tijd voor omslag

Duurzame voeding kwam dankzij de ‘Duurzame vis-week’ en 
de ‘omgekeerde dag’ op de agenda te staan. Ook kleinere 
projecten, zoals het aanbod van biologische artisanale kazen 
in Het Pand, de verdeling van biologische groentepakketten 
door de studenten, het vegetarisch belegde broodje, … zijn 
mooie eerste stappen. Maar er is meer nodig. 

Gedurende de laatste vijftig jaar is onze voeding sterk veran-
derd: we nemen steeds meer dierlijke eiwitten tot ons, vooral 
in de vorm van vlees. De voedingsmiddelen die we consumeren 
leggen vaak vele kilometers af voor ze op ons bord belanden. 
De productie in serres of aan de andere kant van de wereld 
heeft het besef van seizoenen doen vervagen. Er zijn steeds 
meer tussenpersonen tussen producent en consument. De 
voedingsmiddelen die we gebruiken zijn steeds vaker verpakt, 
bevatten teveel suiker en zijn te vaak geraffineerd. 

Andere culturen zijn geneigd om ons voedingsgedrag te kopi-
eren. Het is opvallend dat in China en India de vleesconsumptie 
alleen maar toeneemt. Daarnaast staan we voor een nieuwe 
uitdaging: de groei van de wereldbevolking. Hoe moeten we 
in 2050 9 miljard mensen van voedsel voorzien binnen de 
ecologische grenzen van onze aarde, vooral als iedereen vlees 
gaat eten? 

Als gevolg van de intensieve landbouw raken de bodems 
uitgeput en moeten ze steeds vaker worden bemest. De ko-
mende decennia zal water een kernthema vormen. Massale 
ontbossing voor palmolie. Overbevissing. Verlies aan biodi-
versiteit. Klimaatveranderingen. De vervuiling van de grond-
oppervlakte door dierlijke uitwerpselen, meststoffen en pes-
ticiden is eveneens aan de orde. Biologische landbouw kan 
hiervoor een geschikt alternatief zijn, maar levert vaak een 
lagere opbrengst op dan de conventionele landbouw.

De UGent moet kiezen voor duurzame voeding 

en moet hierbij bewuste keuzes maken die het 

leefmilieu, de gezondheid en sociale en ethische 

regels ten goede komen.

Er is nog heel wat werk om het aanbod te verduurzamen. De 
kennis van de onderzoeksgroepen moet ten volle benut worden 
bij de aankoop van voeding en stapsgewijs moet worden ge-
kozen voor de meest duurzame producten. In sommige ge-
vallen is het evenwel nog wachten op bruikbare duurzaam-
heidsnormen. 

Maar ook aan de vraagzijde dienen stappen te worden ge-
zet. De langzame evolutie, het wachten op die geleidelijke 
gedragsverandering gaat te traag. Jarenlang was het aandeel 
verkochte vegetarische maaltijden 10 à 15%. Tijdens de ‘omge-
keerde dag’ bedroeg het aandeel 40% op Donderdag Veggie-
dag, wat aantoont dat mensen met zachte hand in een andere 
richting kunnen gestuurd worden.

Voedingsexperten 
aan de UGent



  VOEDING   39

  Ecologische voetafdruk    
Wijziging van … Naar … voor standaardmaaltijd  Effect in %
  daalt van 10m² naar … 

 Vlees  Vegetarisch  6 m² - 40%

Groenten vliegtuig Lokale groenten  7,2 m² - 28%

Niet-bio Bio   8,5 m² - 15%

Niet seizoen Seizoensgroenten  8,5 m² - 15%

Groenten exotisch Lokale groenten  9,6 m² - 4%

Groenten europees Lokale groenten   9,9 m² - 1%

Bron: Vredeseilanden 

960 Melk
l water voor 500 g

85 Aardappel
l water voor 500 g

700 Tarwe
l water voor 500 g100 Thee

l water voor 500 g 1.050 Koffie
l water voor 500 g

9.960 Rund
l water voor 500 g

600 Brood
l water voor 500 g

131 Appel
l water voor 500 g

624 Kip
l water voor 500 g

2400 Kaas
l water voor 500 g 1375 Rijst

l water voor 500 g

950 Rietsuiker
l water voor 500 g
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In 2030 serveert de UGent duurzaam voedsel dat lekker en 
betaalbaar is. Duurzaam voedsel betekent dat de productie 
de druk op het milieu tot een minimum beperkt en aandacht 
heeft voor de sociale situatie van landbouwers bij ons en in 
het Zuiden.

Om dit te bereiken moet maximaal worden ingezet op de 
volgende principes:

 
  (ondermeer bio)

Bij de transitie naar een duurzamer aanbod van voedsel aan 
de UGent blijft het een prioriteit om het eten betaalbaar te 
houden voor de studenten.

Toekomstbeeld
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Voorstel van transitiepad

2012 2015 2020 2030

nu

2013

2020

2015

2030

  Trendbreuk:

2014

Groentepakketten@UGent

Resto UGent
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 Icoonprojecten en acties
Minder vlees, meer groenten en fruit

Ons huidige niveau van vleesconsumptie 
heeft een zeer grote ecologische impact. 
Donderdag Veggiedag speelt hierop in 
en stimuleert mensen om tenminste 
één keer per week lekker vegetarisch 
te eten. Eén dag in de week zonder 
vlees of vis, maar met veel groenten 
en fruit. Donderdag Veggiedag werd 
een sterk merk, waar Gent gretig op 
inpikte. Na Gent volgden vele steden, 
overheden en scholen dit voorbeeld. 
Aan de UGent kwam er bij wijze van 
experiment een ‘omgekeerde dag’. 
Laat ons de positieve feedback en 
effecten hiervan koesteren en deze 
campagne definitief invoeren. Slechts 
één keer rundsvlees per week en het 

verminderen van de porties vlees zijn 
de logische volgende stappen.

UGent kiest maximaal voor duurzame vis

75% van de geserveerde vis aan de UGent heeft een oranje 
score en kent dus problemen bij de kweek of de visserij. Door 
de duurzame viscriteria zal deze vis binnen de kortst mogelijke 
termijn van de menu’s worden gehaald en vervangen worden 
door duurzame alternatieven. Tegen 2015 50% ‘groene vis’ 
op het menu? Dit moet een minimumvereiste zijn. 

Ook de tonijn die aan de UGent aangekocht wordt, draagt het 
oranje label. Tonijn werd een symbool voor vele instellingen 
om de problematiek van overbevissing onder de aandacht te 
brengen. Ook aan de UGent werd tonijn tijdens de ‘Duurzame 
vis-week’ in mei 2012 tijdelijk van het menu gehaald, als 
signaal dat tonijn enkel kan indien die gegarandeerd van 
duurzame oorsprong is. 

Om de doelstelling om maximaal te kiezen voor duurzame 
vis kracht bij te zetten, wordt voorgesteld om 
de tonijn met een 
oranje label als 
een van de eerste 
vissen te vervangen 
door een duurzamer 
alternatief.

Creëren van een groot draagvlak voor 
duurzame voeding aan de UGent

Velen zijn zich nog niet bewust van de grote impact die onze 
voedingspatronen hebben op onze ecologische voetafdruk. 
Deze sensibilisering is een moeilijk proces, voedingsgewoonten 
veranderen is niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk dat 
zeer goed gecommuniceerd wordt wanneer nieuwe 
stappen in het duurzaam voedingsbeleid worden ge-
zet. Het filmpje om de ‘omgekeerde dag’ aan te kondigen, 
de ‘Duurzame vis-week’ en de affichecampagne voor de 
groentepakketten kunnen als voorbeeld dienen!

Intussen hebben de studentengroepering UGent10:10, de 
Gentse studentenraad (GSR), de Jeugdbond voor Natuur en 
Milieu (JNM) en Campus Zuid het project StuJardin opgezet. 
Met dit project willen zij onder studenten het stadstuinieren 
aanmoedigen en het draagvlak rond duurzame voeding ver-
groten. Stadstuinieren zal meer en meer ingang vinden in de 
stedelijke omgeving en de UGent kan Gent als stad daarin 
ondersteunen. De moestuin op de campus Coupure is al een 
heel mooie realisatie. Onderzoekers staan al klaar met project- 
ideeën.
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UGent is pionier in onderzoek naar duurzame voeding

Er is nog veel discussie en onduidelijkheid over de aard en 
het gewicht van de verschillende duurzaamheidsparameters 
voor voeding. Het in kaart brengen van de duurzaamheid van 
de voeding in de restaurants van de UGent door verzameling 
en verwerking van gegevens is als eerste stap zeker nodig. 
Er wordt voorgesteld om alvast een werkgroep duurzame voe-
ding op te richten waarin voldoende expertise voorhanden is op 
vlak van productie, kwaliteit, gezondheid, duurzaamheid, … 
Met deze groep wordt een duurzaamheidsbarometer 
opgesteld, worden duurzaamheidscriteria bepaald die in 
bestekken kunnen worden opgenomen, wordt de markt 
verkend en wordt een verbeteringstraject uitgewerkt.

Maximaal gebruik van fair trade voor 
exotische producten 

Fair trade-producten bieden de garantie dat de boeren in het 
Zuiden een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat ze 
ondersteund worden via een systeem van voorfinanciering. 
Het verlenen van technische hulp en het toekennen van fair 
trade-premies zorgen voor de sociale en economische ontwik-
keling van de hele lokale gemeenschap. Er wordt voorge-
steld om voor alle exotische producten te streven naar 
een maximaal aandeel van fair trade-producten, waar-
bij ook aandacht gaat naar het gebruik van duurzame 
productiewijzen. Koffie, thee en fruitsap zijn de producten 
waarvoor in alle gevallen gekozen wordt voor fair trade. 

Maximaal gebruik van duurzame en lokaal geprodu-
ceerde producten en van seizoensgebonden voedsel

Voedsel legt vaak enorme afstanden af van het veld tot op 
ons bord. Kiezen voor lokale producten is in de meeste 
gevallen duurzamer dan het gebruik van producten 
die van ver worden ingevoerd omdat minder energie 
wordt verbruikt voor vervoer. Daarnaast is dit ook een on-
dersteuning van onze lokale landbouw. Ook het werken met 
seizoensgroenten en -fruit is ecologisch beter en is doorgaans 
ook goedkoper. Belangrijk is dat het voedsel dat wordt geser-
veerd aan de UGent duurzaam geproduceerd wordt. Er wordt 
voorgesteld dat tegen 2020 minstens 50% van het fruit en 
groenten lokale bio-producten zijn. 

Afval voorkomen 

Ook binnen het thema voeding geldt het streefbeeld ‘UGent 
koopt geen afval’. Drank- en snackautomaten en take away 
zijn wel de trend, maar moeten we daar zomaar in mee gaan? 
De verpakking gaat vaak honderden keren langer mee dan 
de inhoud. En wellicht missen maar weinigen die automa-
ten wanneer ze er niet staan? Laat ons de waterkaraffen 
en de waterfonteintjes verder verspreiden en de auto-
maten geleidelijk aan doen verdwijnen of vullen met 
duurzame producten. Ook andere take away-producten 
worden best zo beperkt mogelijk gehouden; er worden im-
mers nieuwe behoeftes gecreëerd, die later moeilijk terug te 
draaien zijn. 

Om de etensresten op het bord te beperken, wordt voorge-
steld om zowel kleine als grote porties aan te bieden. En mis-
schien kunnen we met de overschotten anderen een plezier 
doen? Nu wordt al samengewerkt met de Voedselbank: voor 
elke langere verlofperiode worden producten die nog binnen 
de houdbaarheidsdatum vallen maar niet meer kunnen ge-
bruikt worden naar de Voedselbank gebracht. Maar dit kan 
uitgebreid worden.

Feestjes aan de UGentUGent steunt
Dagen zonder Vlees
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De onderzoekers kunnen 
hier de ruimte krijgen om 
duurzame oplossin gen uit 
te werken voor de immense 

uitdagingen waar 
we voor staan.
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Noodzaak tot verandering

Onderwijs en onderzoek aan onze universiteit vormen een 
essentieel onderdeel van dit transitietraject. Wat is immers 
de relevantie van een verduurzaming van de bedrijfsvoering 
van de UGent, als de core business buiten beschouwing 
wordt gelaten? 

In dit transitiethema streven we naar een diversiteit aan onder-
zoeksperspectieven en -thema’s, zonder te willen raken aan de 
neutraliteit of de academische vrijheid, zonder het fundamen-
teel onderzoek op een lager pitje te willen zetten. Wel wordt 
gefocust op duurzaamheidsonderzoek, uitgevoerd in multi-
disciplinaire settings en vertrekkend vanuit een grote maat-
schappelijke relevantie.

Om de vele ideeën en voorstellen van 

Transitie UGent verder uit te werken, 

te initiëren, te ondersteunen en op te 

volgen, zou een duurzaamheidsplatform 

kunnen worden uitgebouwd.

Excellentie, ook in duurzame 
ontwikkeling
De laatste decennia heeft onderzoek wereldwijd een enorme 
groei gekend. Ook aan de UGent. Excellentie in onder-
zoek was daarbij het streefdoel. Maar ook het aspect 
duurzaamheid vinden we al in een aantal beleidskeuzes 
terug. Zo werden in 2010 vijf multidisciplinaire onderzoeks-
platformen aangeduid om de interdisciplinariteit van onder-
zoek te verhogen. En het bevorderen en ondersteunen van 
de maatschappelijke valorisatie van onderzoek werd een be-
langrijk project in het strategisch plan van de UGent. Daarin 
zal het ontwikkelen van valorisatie-indicatoren een eerste be-
langrijke actie vormen. 

Zo sluit de UGent zich ook aan bij de bredere onderzoeks- 
en financieringscontext die een steeds grotere nadruk legt op 
duurzaamheid. De Europese financiering kent een enorme 
toename van het aantal oproepen die gericht zijn op thema’s 
zoals duurzame steden, duurzame chemie, duurzame mobili-
teit, … Ook binnen de projecten van strategisch basisonder-
zoek (SBO) bij het IWT wordt gevraagd naar en geëvalueerd 
op de bijdrage van het project voor duurzame ontwikkeling. 

Onderzoek
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Disciplinair denken en A1-cultuur
heeft de overhand

Maar net zoals in vele andere universiteiten haalt mono-
disciplinair en faculteitsgericht denken, zowel voor finan-
ciering als voor uitvoering van onderzoek, nog steeds 
de bovenhand. Vooral de samenwerking tussen alfa-, bèta- 
en gammawetenschappers is erg beperkt. 

Ook het aantal publicaties in Web of Science-tijdschriften is 
een zeer dominante parameter in de financiering en de evalu-
aties. Hoewel de UGent een publicatiebeleid voert waarin de 
kwaliteit van publicaties vooropstaat en waarin zoveel moge-
lijk rekening gehouden wordt met de verschillen in publica-
tiecultuur tussen wetenschapsdomeinen, wordt de financie-
ring voor de hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen voor 
een belangrijk deel bepaald door het aantal publicaties in 
Web of Science-tijdschriften en hanteren ook diverse andere 
financieringskanalen dit als dominante parameter in hun be-
oordelingen. Deze ‘A1-cultuur’ dreigt de relevantie van 
wetenschappelijk onderzoek ondergeschikt te maken 
aan de druk om steeds meer te publiceren. De oprich-
ting van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor 
de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) is in dit 
kader wel een stap in de goede richting. Daarin worden alle 
peer reviewed-publicaties opgenomen van onderzoekers in 
de sociale en humane wetenschappen, ook publicaties die niet 
opgenomen zijn in Web of Science. Op die manier wordt be-
ter rekening gehouden met de specifieke publicatiecultuur in 
deze wetenschapsgebieden. 

Het ‘disciplinair denken’ gecombineerd met de sterke nadruk 
op output-gedreven criteria, zorgen voor de klassieke lock ins, 
niet zelden ook gekenmerkt door een Mattheuseffect: grote 
onderzoeksgroepen krijgen dan veruit de meeste finan-
ciering, ruimte voor kleine of nieuwe onderzoekscentra of 
-domeinen is eerder beperkt. Cirkelredeneringen kenmerken 
het verkokerde systeem en houden het in stand. 

Maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek is nauwe-
lijks of zelden een prioriteit of essentieel criterium bij de be-
oordeling van onderzoeksvoorstellen. We zien uiteraard wel 
interessante uitzonderingen maar de samenwerking met 
bedrijven, overheden en/of middenveldorganisaties in 
functie van grote maatschappelijke uitdagingen blijft 
bescheiden. Er worden relatief meer samenwerkingsver-
banden opgezet met het bedrijfsleven als dit aansluit met 
een streven naar economische groei. 

Beleidsgericht onderzoek bestaat aan onze universiteit, maar 
wordt grotendeels gefinancierd door (lokale en bovenlokale) 
overheden zelf. Zo zou de lokale verankering van onze uni-
versiteit beperkt zijn; er is nauwelijks aandacht voor lokale 
kwesties en Gentse dossiers. Dit hangt ook samen met de 
toenemende internationalisering en globalisering. Internatio-
naal prestige haalt het van lokale relevantie.

Studenten en onderzoek

Tot slot zou de actieve betrokkenheid van studenten bij het 
onderzoek zich in veel gevallen beperken tot de uitvoerende 
fase van het onderzoek. In sommige disciplines is er zelfs een 
grote kloof tussen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. 

Divers onderzoek 
aan de UGent
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Voorstel van transitiepad
 

Toekomstbeeld
In 2020 focust de UGent op kwaliteitsvol 

onderzoek dat bijdraagt aan een sociaal-

ecologische duurzame toekomst. 

Hiermee maken we meteen duidelijk hoe we het concept 
‘duurzaamheidsonderzoek’ invullen, namelijk als academisch 
gewaardeerd onderzoek dat aandacht heeft voor uitdagingen 
inzake een toekomst die sociaal en ecologisch duurzaam is. 
De werkgroep ziet hier vier grote, deels verweven strategische 
lijnen waarop kan worden ingezet: 

 
  en onderwijs.

2012 2020

nu, knelpunten

lock in

2013

2015 - 2017

2020

2013 - 2015

2014 - 2015

2014 

tenure tracks 
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Icoonprojecten en acties
De werkgroep onderzoek ziet komende twee à drie jaar zes 
interessante, min of meer op elkaar voortbouwende projecten 
die passen in het transitietraject. 

Uitbouw van een ‘duurzaamheidsplatform’ 

Om de vele ideeën en voorstellen van Transitie UGent 
verder uit te werken, te initiëren, te ondersteunen en op 
te volgen, zou een duurzaamheidsplatform kunnen wor-
den uitgebouwd. Dit platform zou - naar analogie met 
bijvoorbeeld het Afrika- en Indiaplatform - bijkomend 
kennis kunnen bundelen in gezamenlijke projecten, het 
debat stimuleren, congressen organiseren, … De focus 
hoeft zich niet te beperken tot louter onderzoek. Zo kunnen 
op dit duurzaamheidsplatform onder meer afspraken worden 
gemaakt over multidisciplinaire scripties (lijsten met onderwer-
pen, afspraken omtrent opvolging, etc.). Het platform bouwt 
idealiter voort op bestaande netwerken en samenwerkings-
verbanden. Er kan gestart worden met een interne UGent-
werking, maar op middellange termijn worden best bruggen 
gebouwd met externe actoren (i.c. synergieën zoeken met 
vragen van stakeholders zoals overheden, bedrijven, midden-
veldorganisaties, …).

Start inventarisatie-oefening ‘duurzaamheids-
onderzoek’ 

Een analyse van lopend ‘duurzaamheidsonderzoek’ is 
wenselijk om sterkten en hiaten te detecteren. Deze door-
lichting kan in de eerste plaats dienen als leerinstrument. De 
resultaten van de volledige inventarisatie kunnen - alvast vanuit 
een duurzaamheidsperspectief - later ook voeding geven aan 
een breder debat over nieuwe UGent-onderzoeksstructuren 
(nu nog overwegend faculteitsgebonden). We zouden kun-
nen starten met een pilootstudie in één of twee faculteiten, 
gestuurd door een multidisciplinair expertenteam. Wat kan de 
pilootstudie omvatten? Het vastleggen van de onderzoeks-
aanpak, de uitwerking van het analysekader en de criteria 
(zowel per faculteit als faculteitsoverschrijdend), grondig veld-
werk (kwantitatief en kwalitatief), de analyse van de resultaten, 
mogelijks ook een vertaling in een duurzaamheidsmonitor en 

de eindrapportering. Daarbij dient ook de nodige aandacht 
te gaan naar de veeleer generieke invulling van het concept 
‘duurzaamheid’ en hoe dit telkens specifiek te vertalen naar 
elke faculteit.

Aanstelling van een (eerste) docent 
‘duurzaamheidsonderzoek’ 

Er is dringend nood aan structurele ondersteuning voor 
duurzaamheidsonderzoek. Daarom wordt voorgesteld 
om een fulltime ZAP in het tenure track-stelsel aan te 
stellen die ‘duurzame ontwikkeling’ als core business 
heeft (incl. transitiedenken), in een interfacultaire setting 
handelt en is ingebed, breed duurzaamheidsonderzoek kan 
promoten en inhoudelijk opvolgen en tevens zelf focust op 
een multidisciplinair duurzaamheidsthema. Deze docent kan 
alvast deel uitmaken van het duur- zaamheidsplatform en 
het expertenteam dat de inventa- risoefening 
opvolgt. Een tweede of derde 
tenure track kan (of beter: moet) 
later volgen, maar deze focust dan 
best op andere veelbelovende duur-
zaamheidsthema’s.

Succesvolle 
onderzoeksstructuur 
van de University 
College London 
De ‘University College London’ (UCL) behoort in de 
academisch wereld tot de absolute top. De UCL her-
structureerde zijn onderzoek en focust nu op vier 
grote uitdagingen.

‘University College London (UCL) Grand Challenges 
- which include Global Health, Sustainable Cities, In-
tercultural Interaction and Human Wellbeing - is the 
mechanism through which concentrations of specialist 
expertise across UCL and beyond can be brought toge-
ther to address aspects of the world’s key problems. It 
also provides an environment in which researchers are 
encouraged to think about how their work can inter-
sect with and impact upon global issues.’

hw
Human
Wellbeing

ii
Intercultural
Interaction

gh
Global
Health

sc
Sustainable
Citiesgc

Grand
Challenges

De ‘Research Excellence Framework’ (REF) is het nieuwe systeem 
dat vanaf 2014 de onderzoekskwaliteit van universitair onder-
zoek bepaalt in het Verenigd Koninkrijk. Een nieuw essentieel 
element in de beoordeling betreft ‘Duurzaamheid en milieu’: 
“The sub-panels will assess the research environment in terms of 
its ‘vitality and sustainability’, including its contribution to the vitality and sustainability of 
the wider discipline or research base. This element will carry a weighting of 15 per cent.” 
Meer info op www.ref.ac.uk.
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Aanstelling van een (eerste) onderzoekscoördinator 
(postdoc) 

Aangezien zowel Vlaamse en federale als Europese 
fondsen zich vrij sterk en expliciet richten op duur-
zaamheidsonderzoek, zou een onderzoekscoördinator 
een grote meerwaarde betekenen. Deze coördinator is 
dan ingebed in een interfacultaire werking (vb. duurzaam-
heidsplatform), fungeert als een soort academic entrepreneur 
inzake duurzaamheidsonderzoek en bundelt, verbreedt en 
verdiept relevante UGent-expertise door/om nieuwe onder-
zoeksfinanciering aan te trekken en deze kennis te valorise-
ren. Deze coördinator moet ook bruggen slaan tussen alfa-, 
bèta- en gammawetenschappers en uiteraard meewerken 
aan de uitbouw van het duurzaamheidsplatform en de inven-
tarisatieoefening. 

‘Facultaire’ incentives voor ‘duurzaamheidsonderzoek’ 

Door financiële incentives kan het duurzaamheidsonder-
zoek binnen, maar liefst tussen faculteiten gestimuleerd 
worden. Zo zou elke faculteit om de twee jaar één eigen 
of één gezamenlijk aanvraagdossier kunnen indienen. Het 
budget dat een faculteit mag vragen bedraagt in dit voorstel 
maximum 33.000 EUR (zelf te kiezen hoe te spreiden over 
twee jaar). 

Maar faculteiten kunnen ook een gezamenlijk dossier indienen 
en zo hun budgetten bundelen. Met dit soort incentives hopen 
we dat faculteiten bijvoorbeeld investeren in de grondige 

voorbereiding van een multidisciplinair projectvoorstel (vb. 
voor FWO, IWT, Europese fondsen), uiteraard passend in een 
duurzaamheidsdenken. De criteria voor toekenning van de 
incentives kunnen worden bepaald door het duurzaamheids-
platform of het multidisciplinair expertenteam. Een interfa-
cultaire jury kan aan de onderzoeksraad voorstellen welke 
dossiers financiering verdienen.

Voorbereiding aanpassing BOF-beoordelingssysteem

Waar de vorige projecten nog min of meer het huidige domi-
nante systeem ongemoeid laten, willen we hier binnen dit 
voorstel aan sleutelen. Er zou kunnen nagedacht worden over 
aangepaste ‘reguliere’ BOF-criteria die het duurzaamheidson-
derzoek stimuleren. Aangezien de UGent relatief autonoom 
met het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kan omgaan, is dit 
het kanaal bij uitstek. 

Maatschappelijk relevant onderzoek dat zich richt op 
een sociaal-ecologische, duurzame toekomst zou zo 
meer kansen kunnen krijgen. Nieuwe criteria kunnen voort-
vloeien uit de inventarisatieoefening of bijvoorbeeld verband 
hebben met het ab initio betrekken van humane en sociale 
wetenschappen bij exact/technologische projecten, het werken 
met ‘a-disciplinaire’ beoordelingscommissies die - weliswaar 
multidisciplinair samengesteld - wars van disciplinaire grenzen 
oordeelt over de waarde van projectvoorstellen, het toevoegen 
van een hoofdstuk in elk doctoraat over de maatschappelijke 
relevantie van het onderzoek, etc.

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen inventariseerde 
het onderzoek gevoerd aan haar faculteit en definieerde 
op basis hiervan 5 clusters van onderzoeksthema’s en 5 
clusters van methodologieën en technologieën. Hierdoor 
krijgt de buitenwereld een duidelijk beeld van de onder-

zoeksdomeinen waarbinnen gewerkt wordt en worden 
samenwerkingsinitiatieven gestimuleerd. Het werk resul-
teerde in een visietekst waarin de faculteit duidelijk aan-
geeft te kiezen voor onderzoek dat aandacht heeft voor de 
volledige productieketen. 
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De experten, de beleids-
mensen, de ondernemers 

van morgen worden hier ge-
vormd, en moeten mee zijn 

met het duurzaam-
heidsverhaal.
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Noodzaak tot verandering

Studenten klaar voor morgen?

Het hoger onderwijs in Vlaanderen staat hoog aangeschre-
ven, ook dat aan de UGent. Het onderwijs van de UGent 
heeft veel kwaliteiten, o.m. door de sterkte van de specifieke 
(vak)opleidingen en de band tussen onderwijs en onderzoek, 
maar als het vanuit de bril van duurzame ontwikkeling wordt 
bekeken, zijn er ook knelpunten die moeten worden aange-
pakt, net als in de andere hogeronderwijsinstellingen.

In het algemeen is het onderwijs te weinig gericht op kritisch 
denken over breed maatschappelijke thema’s en uitdagingen, 
zeker in mondiaal perspectief. Het vertrekt nog te weinig van-
uit maatschappelijke vragen. 

Duurzame ontwikkeling in haar brede betekenis 

is nauwelijks geïntegreerd in de opleidingen, 

op hier en daar een keuzevak na. 

Dit is o.a. verbonden met het feit dat er zelden discipline-over-
schrijdend gedacht wordt. Binnen opleidingen is er samen-
werking, maar tussen opleidingen veel minder. Samenwerking 
wordt ook niet beloond en door de bestaande structuren zelfs 
tegengewerkt.

Onderwijs naar een nieuwe vorm

Hoewel op meerdere plaatsen naar nieuwe onderwijsvormen 
gezocht wordt, is het onderwijs aan de Vlaamse universiteiten 
over het algemeen nog erg klassiek: het is sterk rationalistisch 
en theoretisch en blijft vooral gericht op kennisoverdracht. 
Een duurzame samenleving én een hoger onderwijs 
dat daarop wil inspelen, vereist evenwel ook de nodige 
aandacht voor vaardigheden, attitudes en ervaringen. 

Het onderwijs is ook hoofdzakelijk docentgestuurd: mede 
vanuit de belangrijke waarde van de academische vrijheid is 
het de docent die inhoud, doelstellingen, methodiek en ma-
teriaal bepaalt. Ook de klassieke vorm overheerst: klassikaal 
(op één plaats, op dezelfde tijd met één groep), ex cathedra, 
met grote groepen, te veel éénrichtingsverkeer en te weinig 
interactie docent-student. 

Veel studenten verwachten dat het onderwijs meer boeit, in-
teractiever is, de meest actuele technologische ontwikkelingen 
integreert en nauwer aansluit bij de bekommernissen en het 
engagement van de student die de uitdagingen van de ko-
mende decennia wil aanpakken.

Onderwijs
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Het waarderen van het doceren 

Mede doordat adequate en aanvaarde meetinstrumenten 
onvoldoende voorhanden zijn, wordt het aspect onderwijs 
nog te weinig naar waarde geschat in de loopbaanontwikke-
ling van professoren, waardoor investeren in vernieuwing en 
openbreken van traditionele inhoud en vorm niet gestimu-
leerd worden. Een docentenopleiding is nu niet verplicht 
en gaat ook niet in op duurzame ontwikkeling. 

De voordelen van een dergelijke opleiding zijn nochtans dui-
delijk: docenten hoeven niet telkens opnieuw het warm wa-
ter uit te vinden en met vallen en opstaan te ervaren wat 
werkt en wat niet, maar kunnen in een vertrouwde omgeving 
en in interactie met hun peers getraind, begeleid en onder-
steund worden in het zo goed mogelijk uitvoeren van hun 
onderwijsopdracht, volgens de meest actuele en effectieve 
inzichten.

Tijd voor een omslag

Het integreren van duurzame ontwikkeling in het onderwijs 
zal inhoudelijk en procesmatig moeten gebeuren. Op in-
houdelijk vlak moeten we streven naar onderwijs met 
een hoge maatschappelijke relevantie, verbonden met 
en geïnspireerd door de uitdagingen van vandaag en 
morgen. We zien het als onze taak om via ons onderwijs 
bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Dit houdt in 
dat er aandacht moet gaan naar de basisprincipes van een 
dergelijke samenleving, zoals rechtvaardigheid, leven binnen 
ecologische draagkracht, solidariteit tussen huidige en met 
toekomstige generaties. 

Duurzame ontwikkeling is geen aanhangsel aan oplei-
dingen, maar moet ingebouwd zijn in alle aspecten van 
het onderwijs. Dit impliceert o.a. dat ook al wordt duur-
zaamheid geïntegreerd in een disciplinaire basis, multi- en in-
terdisciplinariteit (bijvoorbeeld tussen exacte en sociale weten-
schappen) en transdisciplinariteit (dialoog met  

de samenleving) vanzelfsprekend moeten worden. Andere 
kenmerken van ons onderwijs worden o.a. de capaciteit om 
op systeemniveau en integrerend te denken, aandacht voor 
tijdshorizonten (van korte tot lange termijn), zonder de sense 
of urgency uit het oog te verliezen, verbinden van lokale en 
globale niveaus, probleemoplossend werken, met oog voor 
complexiteit en onzekerheden. Leren moet ook informeel 
gebeuren, doordat de campus en de inbedding in de stad 
functioneren als een leeromgeving en als voorbeeld van duur-
zaamheid.

De organisatievorm van het onderwijs ondersteunt de inhou-
delijke vernieuwing. Structuren moeten zo aangepast zijn dat 
ze disciplineoverschrijdend werken aanmoedigen. De curricula 
zijn de verantwoordelijkheid van de opleidingscommissies en 
zij kunnen erover waken dat duurzame ontwikkelingskennis 
en -competenties doorheen de opleiding verworven worden. 
Waardevolle kennis en competenties kunnen daarbij onder 
meerdere vormen voorkomen. Het onderwijs wordt minder 
docentgestuurd. De student is geen consument van maar 
wordt een participant in onderwijs: de student stuurt in grote 
mate zijn/haar eigen leertraject. Daarbij kan onder meer ge-
bruik gemaakt worden van nieuwe technologieën en sociale 
platformen voor een interactief, studentgecentreerd onder-
wijssysteem. Een duurzame onderwijsorganisatie gaat even-
eens de reproductie van sociale ongelijkheid tegen: de UGent 
heeft een toegankelijke en krachtige leeromgeving die erin 
slaagt om talentrijke jongeren uit alle lagen van de bevolking 
aan te spreken en die hen in staat stelt om succesvol af te 
studeren.

Onderwijs moet evenwaardig worden aan onderzoek, 
naar waardering in loopbaan, evaluatie en betoelaging. Hier-
voor moet veel geïnvesteerd worden in opleiding voor docen-
ten en moet de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs 
versterkt worden.

schappen) en transdisciplinariteit (dialoog met
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Toekomstbeeld
Ons toekomstbeeld voor 2030 wordt gevat in de omschrijving 
‘UGent, een lerende gemeenschap voor een duurzame 
toekomst’. Op drie grote terreinen willen we vernieuwing 
realiseren: in de inhoud van het onderwijs, in de organisatie 

van het onderwijs en in de waardering voor onderwijs en on-
derwijsinspanningen voor duurzame ontwikkeling. Zo kan de 
UGent in Vlaanderen de referentie worden op vlak van de inte-
gratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

2012 2020

nu, knelpunten

2013 - 2017
2013 - 2017

2020

2013 - 2015

good practices

summer school 2013 

Voorstel van transitiepad

2020

Een studium generale 
rond duurzame steden, 
samen georganiseerd 
met studenten
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 Icoonprojecten en acties
Er wordt voorgesteld om in te zetten op drie grote projecten. 
Een eerste project is bedoeld om de eerste stappen te zetten 
naar een brede inhoudelijke inwerking van duurzame ontwik-
keling in het academisch onderwijs. Een tweede project wil 
de principes van vernieuwende onderwijsvormen concreet ma-
ken. Het derde project ondersteunt verandering van inhoud en 
onderwijsvorm door werk te maken van een vernieuwing van 
bestaande beloningssystemen en kwaliteitsindicatoren. 

Om dit te initiëren en uiteindelijk te realiseren is uiteraard on-
dersteuning nodig. Dit kan een taak zijn van het duurzaam-
heidsplatform, dat ook ter sprake kwam bij het thema ‘onder-
zoek’. Het duurzaamheidsplatform kan ondersteund worden 
door een multidisciplinair expertenteam dat de deskundig-
heid op het vlak van inhoud en vorm bundelt. 

Inhoudelijke inbedding van duurzame ontwikkeling 
in het onderwijs

Dit voorstel verloopt in drie stappen: een doorlichting van 
opleidingen, de integratie van duurzaamheid in het volledige 
onderwijsaanbod en een onderzoek naar de invoering van 
een bijzonder kwaliteitskenmerk duurzaamheid. Specifieke 
initiatieven zijn o.a. een verplicht vak voor eerstejaars en een 
seminarie voor docenten.

Om te waarborgen dat elke opleiding werk maakt van het 
integreren van duurzaamheid in het opleidingsaanbod kan 
gestart worden met een doorlichting van alle opleidingen 
op inhoud. Deze kan in een eerste stap en op korte termijn 
een stand van zaken opmaken van de mate waarin duurzame 
ontwikkeling aanwezig is. Deze doorlichting kan leiden naar 
een tweede stap, namelijk de integratie van duurzaamheid als 
een domeinspecifieke component in alle opleidingen.

In het licht van de instellings-review van de UGent die in het 
academiejaar 2015-2016 zal plaats hebben, kan nu al een 
plan worden uitgetekend om duurzaamheid te integreren 
in het volledige onderwijs. Dit is een tweede en cruciale 
stap. Het resultaat is een bijsturing van en opname van 
duurzame ontwikkeling in opleidingsspecifieke compe-
tenties per opleiding. In de domeinspecifieke leerresulta-
tenkaders die Vlaanderen verwacht, kan de UGent zich pro-
fileren met specifieke Duurzame ontwikkeling-doelstellingen 
per opleiding. 

De UGent kan nog een stap verder gaan en onderzoeken 
of een bijzonder kwaliteitskenmerk duurzaamheid mo-
gelijk is voor de UGent. Dit is een derde stap.

Omdat de student tijdens heel zijn/haar opleiding met duur-
zame ontwikkeling geconfronteerd zal worden, is het nood-
zakelijk vanaf het begin basiskennis en -competenties te heb-
ben. Daarom wordt voorgesteld om vanaf het academiejaar 
2015-2016 een verplicht vak ‘ABC van de duurzame ont-
wikkeling’ (werktitel) in te voeren, weliswaar voldoende op 
maat gemaakt van de specifieke opleiding. Als aanloop kan 
vanaf 2014-2015 een soortgelijk universiteitsbreed keuze-
vak worden aangeboden.

Ook kan in voorbereiding van dit vak een seminarie duur-
zaamheid worden ingericht voor docenten.

Nieuwe onderwijsvormen

Samen met de inhoudelijke inbedding van duurzame ont-
wikkeling in het onderwijsaanbod moet ook werk worden 
gemaakt van nieuwe onderwijsvormen. Duurzame ontwik-
keling kan gekoppeld worden aan de principes van het 
activerend leren, zoals voorzien in het strategisch plan van 
de UGent. Het onderwijs zou minder docentgestuurd en 
meer studentgestuurd en veel meer interdisciplinair, 
multidisciplinair en transdisciplinair georganiseerd moe-
ten zijn. De eerste concrete realisaties zouden reeds zichtbaar 
moeten zijn bij de instellings-review van het academiejaar 
2015-2016.

Verder kan op korte termijn onderzocht worden hoe een 
verdere digitalisering van het onderwijsgebeuren en het 
gebruik van sociale media het onderwijs aantrekkelijker 
kunnen maken en verduurzamen (weerslag op papierge-
bruik, kopies, mobiliteit, …).

Het onderwijs krijgt in het licht van levenslang en levensbreed 
leren een duidelijk maatschappelijk gericht karakter, niet 
alleen voor de studenten, maar ook voor de alumni en al wie 
zich in de samenleving voor duurzame ontwikkeling interes-
seert (o.m. via een studium generale).
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Waardering van onderwijs en van de onderwijs-
inspanningen voor duurzame ontwikkeling

De bestaande mechanismen van beloningssystemen en kwa-
liteitsindicatoren kunnen gebruikt worden om onderwijs en 
onderwijsinspanningen voor duurzame ontwikkeling 
te waarderen. Bruikbare mechanismen hierbij zijn o.a. het 
ZAP-loopbaanmodel met gepersonaliseerde doelstellingen, 
het jaarlijks kwaliteitsoverleg met faculteiten over opleidingen 
en de 2-3 jaarlijkse herziening van competenties van afgestu-
deerden. 

Uitbouw duurzaamheidsplatform 
(zie ook thema ‘onderzoek’)

Het duurzaamheidsplatform kan ook een taak krijgen op vlak 
van onderwijs. Samen met een interdisciplinair experten-
team kunnen de grote lijnen van leerinhouden voorgesteld 
worden voor opleidingen, kernelementen en relevante toe-
passingen, inbreng in specifieke vakken en ondersteuning 
van een vernieuwende onderwijsorganisatie.

Op verschillende plaatsen aan onze universiteit zijn mensen al 
ervaringen aan het opbouwen met integratie van duurzame 
ontwikkeling in het onderwijs en de volgende jaren zal dat 
aantal alleen maar groeien. Zij vormen, naast het platform, 
een tweede cirkel van overtuigde deskundigen. De bestaan-
de ervaring in beeld brengen, eruit leren, ze delen en 
verspreiden is noodzakelijk om de integratie van duur-
zame ontwikkeling te versnellen en op een kwalitatief 
hoogstaand peil te brengen. Hiervoor kunnen verschillen-
de initiatieven worden opgezet, zoals een inventarisatie van 
goede praktijken en een forum waarop deze gedeeld kun-
nen worden, bijvoorbeeld via een ‘Duurzame ontwikkeling-
dating’ en allerlei andere vormen van communicatie. 

In 1993 werd in navolging van de United Nations 
Conference on Environment and Development 
(Rio de Janeiro, 1992), in het bijzonder hoofdstuk 
36 van Agenda 21 over de bevordering van educa-
tie, maatschappelijk bewustzijn en scholing, het 
COPERNICUS University Charter for Sustainable 
Development opgemaakt. Meer dan 300 univer-
siteiten in Europa, waaronder de UGent, hebben 
dit charter ondertekend. In 2003 heeft de UGent 
dit engagement vernieuwd.

Copernicus probeert een antwoord te formuleren 
op de vraag wat universiteiten kunnen doen om 
vanuit hun voorbeeldfunctie de gemeenschap 
bewust te maken van en te ondersteunen bij de 
uitdaging inzake duurzame ontwikkeling. Hiertoe 

onderscheidt het charter tien actiegebieden, 
waaronder de organisatie van een milieuzorg-
systeem op de campussen, het stimuleren van 
milieusparend gedrag bij studenten en academisch 
personeel, het opzetten van geïntegreerde milieu-
educatieve programma’s waarbij zowel onder-
zoekers als professoren en studenten worden 
betrokken, het ontwikkelen en verspreiden van 
didactisch materiaal op maat van verschillende 
doelgroepen, deelname aan milieu-audits, de 
bevordering van netwerking …

Ondertekening van het Copernicus 
charter door de toenmalige 

directeur van de AUGent

Reasons to Engage
Student interest 
Increasingly students are expecting institutions to address 
sustainability issues and consider this as a criterion in selecting 
a place to study 

Research funding 
Increasingly funding agencies expect higher education to 
deal with SD in their research 

Quality assurance 
Education for SD contributes to quality education and 
pedagogical quality assurance 

Community outreach 
SD offers the opportunity to ‘reach out’ to the (local) 
community and to contribute/ provide leadership to the 
community’s transition towards SD 

Employability 
To improve employability and recruitment because employers 
are seeking graduates with sustainability competences 

Accountability 
Increasingly institutions are held accountable for their 
sustainability performance by stakeholders 

Moral obligation 
Considering the urgent need for SD and the historical role 
of higher education in transforming societies and serving 
the greater public good, institutions have a moral obligation 
to lead society towards sustainability

Bron: Waas, T., Hugé, J., Ceulemans, K., Lambrechts, W., Vandenabeele, J., 
Lozano, R., Wright, T. (2012) Sustainable Higher Education - Understanding 
and Moving Forward. Flemish Government – Environment, Nature and Energy 
Department, Brussels. 
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Uit het referentiekader ‘Sustainable Higher Education - Understanding 

and Moving Forward’ blijkt de morele verantwoordelijkheid die het hoger 

onderwijs heeft om de rol van toonaangevende maatschappelijke katalysator 

voor duurzame ontwikkeling op zich te nemen. Het kader stelt dat de transitie al 

is ingezet maar dat er, gezien de urgentie, nood is een versnelling hoger te schakelen. 

De schadelijke gevolgen van de vele crisissen die op ons afkomen worden meer en meer zichtbaar. De 

finale conclusie van het kader is dat deze hogere versnelling enkel gerealiseerd kan worden door een 

doorgedreven systeemverandering met als focus het hele systeem van het hoger onderwijs met al zijn 

subsystemen (alle activiteiten en de manier waarop ze georganiseerd worden). 

De ‘Strategie Duurzaam Hoger Onderwijs Vlaanderen’ die voorligt neemt deze aanbeveling in rekening 

en wil die doorgedreven systeemverandering bereiken door breed in te zetten op verandering: 

  zoek, (interne) bedrijfsvoering, maatschappelijke dienstverlening) 

Deze strategie is opgebouwd uit zeven strategische doel-
stellingen en geeft aan waar het Vlaams hoger onderwijs 
zou willen staan tegen 2025. Deze strategische doelstel-

lingen kunnen pas gerealiseerd worden mits doorgedre-
ven en volgehouden inspanningen van alle betrokken 
actoren binnen en buiten het hoger onderwijs. 

Inventaris

Trefdag

Lerende 
netwerken

Curriculum Rol van de docent
Profiel van de afgestudeerde

Onderzoek

Visie

Beleid

Communicatie

Maatschappelijke 
dienstverlening

Personeel
Expertisecentrum

Milieuzorg

Curriculum
Duurzame ontwikkeling een vaste plaats
geven in het curriculum. Duurzame ontwikkeling
duidelijk maken voor elk vakgebied in de lessen.

1 
Iedere hoger 

onderwijs-
instelling heeft 
een duurzame 

missie, visie 
en strategie 

op maat. 

2 
Onderwijs 

is inhoudelijk 
en metho-
dologisch 

georiënteerd 
naar de 

principes van 
duurzame 

ontwikkeling. 

3
Duurzame 

ontwikkeling 
is geïntegreerd 
in de evaluatie 
van elke hoger 

onderwijs-
instelling. 

4 
Onderzoek 

is inhoudelijk 
en metho-
dologisch 

georiënteerd
naar de 

principes van 
duurzame

ontwikkeling. 

5
Hoger 

onderwijs-
instellingen 
zijn actief 

betrokken bij 
maatschappe-
lijke kwesties 
en zijn levens-

scholen voor de 
maatschappij. 

6
Duurzame 

ontwikkeling 
is geïntegreerd 
in de (interne) 
bedrijfsvoering 
van elke hoger 

onderwijs-
instelling. 

7
Kennis en 

ervaring met 
betrekking 

tot duurzame 
ontwikkeling 

en hoger 
onderwijs is 
actief uit-

gewisseld en/of 
ontwikkeld. 

Bron: Strategie duurzaam hoger onderwijs in Vlaanderen, ecocampus (www.lne.be/ecocampus)
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Link met de Stad Gent
Eind 2009 werd het Gents Klimaatverbond opgericht. Wie 
door de straten van Gent loopt of fietst of wie een kijkje neemt 
op www.gentsklimaatverbond.be kan er niet naast kijken: 
burgers, bedrijven en organisaties zetten zelf al tal van ini-
tiatieven op poten om hun impact op het klimaat drastisch 
te verkleinen. Andere initiatieven worden gestuurd door kli-
maatwerkgroepen. Dat zijn denktanks die werken rond ‘één 
actie van morgen’, bijvoorbeeld rond de recuperatie van energie 
uit afvalwater, carrot mob (waarbij consumenten door mas-
saal aankopen te doen, een winkel of producent overtuigen 
om te kiezen voor duurzame investeringen), Green Track 
(samenwerking tussen 20 cultuurhuizen om hun werking te 
verduurzamen), energie-efficiëntie in bedrijven (dat energie-
management structureel wil verankeren in bedrijfsvoering). 
Ook een aantal nieuwe initiatieven zagen het licht, zoals de 
mobiliteitsarena die transitie nastreeft voor mobiliteit in Gent 
en Transitie UGent die UGent wil laten opereren binnen een 
duurzame visie.

De Stad Gent behoudt het overzicht over de diverse klimaat-
werkgroepen, bewaakt de globale doelstelling (CO2-neutraal 
tegen 2050) en helpt de klimaatwerkgroepen waar nodig.

Uit veranderinGent
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Dit memorandum heeft hoofdstukken gewijd aan mobiliteit, 
energie, voeding, aankoop- en afvalbeheer, onderwijs en on-
derzoek. Maar deze lijst is niet limitatief. Een duurzaamheids-
plan is dynamisch en ook andere thema’s kunnen gaandeweg 
aansluiting vinden, zoals groenbeheer en waterbeheer, maar 
ook sociale thema’s.

Samenwerking met andere actoren is essentieel in het duur-
zaamheidsverhaal. Met de thema’s energie, mobiliteit, … 
werd al medewerking gezocht met andere partners, maar 
ook andere partners kunnen medewerking zoeken met de 
UGent. Belangrijk is dat de UGent ook andere innovatieve 
projecten verwelkomt en waar mogelijk haar verantwoorde-
lijkheid opneemt. Delen van ruimte, groen, parking, auto’s, 
lokalen, … komt vroeg of laat zeker ter sprake. 

Tot slot
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Leverden een bijdrage
Dieter Adriaenssens, Nadine Aelbrecht, Johan Albrecht, 
George Allaert, Bart Anseeuw, Leen Audenaert, Lina Avet, 
Evi Bauwens, Katrien Bergé, Wim Bert, Thomas Block, 
Hans Blomme, Dries Boeye, Liesbet Boone, Filip Boyen, 
Jolien Braem, Karolien Byttebier, Manuel Claeys Bouuaert, 
An Cliquet, Colin Janssens, Filip Colson, Sien Cromhout, 
Ellen Cuypers, Koen De Bosschere, Katrien De Bruyn, 
Frederik De Decker, Katrien De Gelder, Eli De Heem,
Stefaan De Henauw, Peter De Keyser, Jessika De Lille, 
Jo De Loor, Andreas De Mey, Laurens De Meyer, Johan De Mol, 
Michel De Paepe, Leen De Poorter, Lies De Ruddere, 
Andreas de Ruijter, Veerle de Smedt, Pallieter De Smedt, 
Jonas De Vos, Milena De Wael, Rosemarie De Weirdt, 
Jo Dewulf, Heidi Debrabandere, Tom Dekeyzer, Jo Demeester, 
Michiel Demey, Nathalie Dendooven, Sebastiaan Derese, 
Joeri Deryckere, Eliane Deschrijver, Sophie Devolder, 
Martine Dewulf, Rob D’Hondt, Jean Dhont, Marjan Doom, 
Vera Dua, Chantal Dugardin, Natalie Eggermont, Yves Fassin, 
Torsten Feys, Corinne Flamang, Pieter Fockedey, Joeri Gerlo, 
Gert Goeminne, Lucie Goeminne, Koen Goethals, 
Peter Goethals, Liesbet Goubert, Dries Gysels, Ann Hendricx, 
Hendrik Vos, Dagmara Hillewig, Eline Himpe, Geertrui Hofman, 
Monica Höfte, Ruben Hout, Koen Houthoofd, Jean Hugé, 
Lars Hulpio, Karine Janssens, Sunbul Karakaya, Arne Kinds, 
Mil Kooyman, Bianca Kuhne, Carl Lachat, Kurt Laforce, 
Jesse Lambrecht, Luc Lammens, Jan Lammertyn, Jozef Laureyns, 
Laurens Lavrysen, Valérie Lehouck, Ignace Lemahieu, 
Annik Leyman, Nele Maes, Tom Maes, Bernard Mazijn, 
Elise Meerburg, Bart Meersman, Beatrijs Moerkerke, 
Aagje Monballieu, Tu Nguyen, Gerbrand Nootens, 
Jorinde Nuytinck, Charlotte Oosterlynck, Erik Paredis, 
Patrick Sorgeloos, Wim Peersman, Manik Peferoen, 
Greet Persoon, Jan Pieters, Hannelore Potemans, 
Wendy Priem, Vera Putteman, Herwig Reynaert, 
Alexandrina Roca, Dieter Roefs, Yoni Sadaune, Jonathan Saelen,
Tim Scheirs, Ruth Seurinck, Kaat Smis, Mieke Soenens, 
Eva Sorgeloos, Laurien Spruyt, Tom Storme, Koenraad Stroeken, 
Dirk Stroobandt, Matthias Strubbe, Kathy Strumane, 
Stanislas Sys, Vincent Temmerman, Isabelle Tilmant, 
Mieke Uyttendaele, Jo Van Assche, Jonas Van Bockhaven, 
Sigrid Van Boxstael, Johan van Braak, Peter Van Daele, 
Els Van Damme (DGFB), Els Van Damme (BW), 
Luc Van De Poele, Bart Van de Putte, Benjamin Van de Velde, 
Claire Van de Velde, Riet Van de Velde, Frederik Van den Bosch,
An Van Goethem, Indra Van Sande, Pieter Van Vooren, 
Karel Van Wyngene, Kurt Vandelanotte, Benny Vandenberghe, 
Jeroen Vanden Berghe, Danny Vandeput, Hans Vandermaelen, 
Céline Vaneeckhaute, Mireille Vanhooren, Pieter Vansteenwegen, 
Kim Verbeken, Olivier Verduyn, Sebastian Verhelst, Jos Verheuen, 
Els Verhoye, Kaatje Vermeiren, Christa Verplancke, Kristiaan 
Versluys, Tom Verstraete, Magda Vincx, Hendrik Vos, 
Tom Waas, Gilles Weyns, Jasmien Wildemeersch, 
Luc Willems, Frank Witlox, Tim Zijlmans 

Colofon
Transitie UGent
transitie@ugent.be
www.ugent.be/transitie
2013

Foto’s: 
Hilde Christiaens
Nic Vermeulen
Steffi Vervaet

Deze brochure werd gedrukt op kringlooppapier bij ‘Druk 
In De Weer’. Deze drukkerij vervangt organische solventen 
door een plantaardig wasmiddel. ‘Druk In De Weer’ drukt 
ook enkel met plantaardige inkten.

Creatie en opmaak: 
www.commotie.be

Commotie creëert communicatie met toekomst.
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Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, 
experten en beleidsmensen die een langetermijnvisie voorstellen op vlak van 
duurzaamheid voor het onderwijs, het onderzoek en de organisatie van de 

UGent. Laat je inspireren en ga hier vooral zelf mee aan de slag!


