
1 

concept 

Routekaart klimaatakkoord

Radboudumc 

Status : concept versie 3 

Datum : maart 2020 

Auteur : E. Sonnemans
: Duurzaam vastgoed, infrastructuur, energie & 

Document : 

Voo
rbe

eld



Wij gaan voor duurzaam 

 

2 
 

 
Radboudumc 

 

Inhoud 
1. Managementsamenvatting ................................................................................................................................ 3 
2. Inleiding en aanpak routekaart ........................................................................................................................... 5 
3. Missie en ambitie Radboudumc .......................................................................................................................... 6 
4. Vastgoedportefeuille en energievoorziening ...................................................................................................... 7 

4.1 Vastgoedportefeuille ....................................................................................................................... 7 

4.2 Energetische staat vastgoedportefeuille ......................................................................................... 9 

4.2.1 Cluster van voor 1980 gebouwd en gerenoveerd .................................................................. 9 

4.2.2 Cluster van voor 1980 gebouwd en nog niet gerenoveerd .................................................... 9 

4.2.3 Cluster gebouwd tussen 1980 en 1999 .................................................................................. 9 

4.2.4 Cluster gebouwd tussen 2000 en 2009 ................................................................................ 10 

4.3 Energievoorziening ........................................................................................................................ 10 

5. Uitwerking energiebeleid ................................................................................................................................. 11 

5.1 Gebouwniveau ............................................................................................................................... 11 

5.2 Infra niveau .................................................................................................................................... 12 

5.3 Elektriciteitsinkoop ........................................................................................................................ 15 

5.4 Nog in onderzoek voor energie infra ............................................................................................. 15 

5.5 Omgaan met onzekerheden .......................................................................................................... 16 

6. Stroomschema’s energie .................................................................................................................................. 17 
7. CO2 effect van energiebeleid ............................................................................................................................ 18 

7.1 De verschillende CO2 bronnen en de doelstellingen..................................................................... 18 

7.2 Referentie CO2 uitstoot .................................................................................................................. 19 

7.3 Uitgangspunten berekening reductie CO2 uitstoot tot 2030 ......................................................... 19 

7.4 Primaire energie in 2030................................................................................................................ 20 

7.5 CO2 uitstoot in 2030 ...................................................................................................................... 21 

8. Financiën tot 2030 ............................................................................................................................................ 23 

8.1 Uitgangspunten bepaling benodigde investering .......................................................................... 23 

8.2 Investering tot 2030 ....................................................................................................................... 24 

9. Doorkijk naar 2050 ........................................................................................................................................... 25 
10. Bijlages ............................................................................................................................................................. 26 

10.1 Vastgoedportefeuille 2019 ............................................................................................................ 26 

10.2 Vastgoedportefeuille 2025 ............................................................................................................ 27 

10.3 Erkende maatregelenlijst ............................................................................................................... 28 

 

 

 

 

  

Voo
rbe

eld



Wij gaan voor duurzaam 

 

3 
 

 
Radboudumc 

1.  Managementsamenvatting 
 

Deze routekaart geeft aan hoe Radboudumc haar gas- en elektriciteitsverbruik gaat verminderen en 
verduurzamen en hoe dit in verhouding staat tot de doelstellingen in het Klimaatakkoord, de Greendeal 
Zorg en de eigen ambitie van het Radboudumc.  Die doelstellingen zijn niet allemaal hetzelfde. 
 
Het Klimaatakkoord focust voor de gezondheidssector op de CO2 uitstoot ten gevolge van het 
gasverbruik. Die moet in 2030 met 49% verlaagd zijn t.o.v 1990. Wij hebben geen goede gegevens over 
1990 wel over 1998: momenteel is ons gasverbruik al 55% lager dan in 1998.  Energiebesparing is niet 
nieuw voor ons. De doelstelling voor 2050 is 95% reductie.  De Greendeal heeft dezelfde doelstelling 
maar neemt ook de CO2 uitstoot vanwege het elektriciteitsverbruik mee. Niet omschreven, en een 
discussiepunt, is welke rekenmethodiek daarvoor benut moet worden.   
 
Radboudumc heeft een ambitie die verder gaat; wij willen in 2030 energieneutraal te zijn, dus zowel 
gas- als elektriciteit helemaal duurzaam.  Radboudumc neemt in de definitie van energie neutraal ook 
opwekkingsbronnen voor elektriciteit mee buiten de campus indien daar een langjarige verbintenis mee 
is. Een andere manier om energie neutraliteit als ziekenhuis, gelegen in een stad, te bereiken is er niet.  
 
Vele maatregelen gaan we de komende 10 jaar zeker uitvoeren. Maar er zijn ook maatregelen waarvan 
we nu nog niet met zekerheid kunnen zeggen dat die mogelijk zijn. Zo nemen we deel aan een 
onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van diepe geothermie in de omgeving van 
Nijmegen, Vitens bekijkt met alle stakeholders naar wijziging van waterwinning, die het effect kan 
hebben dat er voor ons meer warmte koude opslag in bodem mogelijk  is. Maar er zijn ook interne 
factoren, zo zal er voor een aantal gebouwen nog besloten worden of en voor welke periode ze 
gerenoveerd worden. En de wijze waarop bevochtiging toegestaan is in medische ruimten zal van grote 
invloed zijn op de mogelijke energiebesparende maatregelen. 

 
 
Maar ook als er duidelijkheid is over deze onzekerheden zijn er zijn nog tal van scenario’s mogelijk. Het 
is geen optelsom van ja’s of nee’s. Gedeeltelijk hebben ze ook invloed op elkaar en we hebben niet alle 
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mogelijke scenario’s uit gewerkt,  Er is dus nu nog geen volledige invulling te geven van de 
energiemaatregelen tot 2030 en daarna. 
Het is de bedoeling dat de routekaart elke 5 jaar een update krijgt en dan zullen zeker mogelijkheden 
vervallen en wellicht nieuwe mogelijkheden en technieken in beeld komen. 
Radboudumc hanteert bij elke beslissing in de loop van dit traject het no-regret principe,  en zal dus 
telkens afwegen of iets past in mogelijke richtingen die we in slaan en ook geen mogelijke richtingen zal 
dwarsbomen.  
 
 

 
 
Onze voorgenomen zekere maatregelen leiden tot 
een reductie van ruim 70% wanneer alleen het gas 
wordt beschouwd.   
We hanteren in deze grafieken 2016 als basisjaar, 
in dat jaar was de CO2 uitstoot tgv gas-  en 
elektriciteitsverbruik namelijk gelijk aan die van 
1998. 
 
 
 
 

 
 
 
Kijken we naar gas en elektra dan is de reductie 
65%, (rekening houdend met maatregelen van de 
elektriciteitssector) en als we ook ons groene 
elektriciteitscontract meewegen een reductie van 
ruim 85%.  We hebben namelijk al een 10 jarig 
contract afgesloten met een leverancier die, na 
2018, een windmolenpark neerzet waarvan wij 
gedurende die jaren de groene elektriciteit 
afnemen. 
 

 
  

 
De kosten voor het pakket zekere maatregelen, incl. onze groene elektriciteit bedraagt € 24 milj.tot 
2030. Waarbij overigens ook een grote investering in nieuwe warmtekoude opslag  of soortgelijks is 
meegenomen.  
Voor de helft kan dit bedrag uit lopende budgetten, zoals het budget voor energiebesparende 
maatregelen, komen.    
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2.  Inleiding en aanpak routekaart 

 
 

In deze routekaart ligt het accent op de periode 2020-2030 met een doorkijk naar 2050. 
 
Radboudumc heeft een vastgoedportefeuille met 91 gebouwen, incl. verbindingsgangen en satellieten 
en excl. parkeergarages, variërend in bouwjaar van 1955 tot 2020 (in aanbouw). Het bouwjaar geeft 
informatie over de energetische eigenschappen van de gebouwen en de consequenties om deze 
geschikt te maken voor energie efficiënte energievoorziening.  
 
Radboudumc heeft er niet voor gekozen om per gebouw een overzicht te geven van al uitgevoerde en 
nog te nemen energiemaatregelen maar doet dit per cluster van gebouwen die overeenkomen wat 
betreft bouwjaar, resterende levensduur en noodzakelijke wijzigingen in de technische installaties. De 
motivatie om per cluster te werken is dat de ervaring leert dat vuistwaarden voor maatregelen per 
gebouw in de praktijk flink kunnen afwijken en Radboudumc graag eerst in de praktijk met pilots de 
geschiktheid van bepaalde technieken vast wil stellen.   
 
Er bestaat een erkende maatregelenlijst die alle maatregelen bevat die in minder dan 5-7 jaar 
terugverdiend zijn en in principe getroffen moeten worden tenzij een businesscase aantoon dat deze 
niet kosteneffectief zijn. Daar Radboudumc al jaren een actief energieprogramma uitvoert, zijn deze 
maatregelen nagenoeg allemaal uitgevoerd en wordt voor een overzicht daarvan voor alle gebouwen 
tezamen verwezen naar de bijlage. 
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3.  Missie en ambitie Radboudumc  
 

Het centrale doel in het Klimaatakkoord is de uitstoot van broeikasgassen in 2030 terug te dringen met 
49% ten opzichte van 1990. Dit is ook opgenomen in de Greendeal Zorg met als extra toevoeging in 2050 
tot een verminderingen van de uitstoot van 95% te komen.  
 
Radboudumc heeft in 2017 de doelstelling geformuleerd om CO2 neutraal te zijn in 2030, wetende dat 
dit een ambitieuze doelstelling is met de insteek de gehele organisatie aan te zetten tot het initiëren van 
concrete plannen.  Dat heeft vorm gekregen in acties betreffende mobiliteit, afval, inkoop etc.  
Op vastgoed vlak heeft dit o.a. geleid tot eisen aan nieuwbouw (Breeam excellent), richtlijnen voor 
renovatie en groot onderhoud (energielabels) en concrete plannen voor de energie infrastructuur 
(terugdringen stoomverbruik, uitbreiding WKO-benutting), verhoging van het budget voor (relatief 
kleinere) energiebesparende maatregelen en pilots met nieuwe systemen (adiabatische bevochtiging, 
HT-warmtepomp). 
Het afgelopen decennium is ons economisch criterium voor het treffen van maatregelen verschoven van 
een gewenste terugverdientijd van 7-10 jaar naar ‘terugverdienen gedurende de levensloop’.  
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4. Vastgoedportefeuille en energievoorziening 
 

4.1 Vastgoedportefeuille 

 
Radboudumc onderscheidt 91 gebouwen exclusief twee parkeergarages en leidingtunnels, maar 
inclusief 21 verbindingsgangen, centrale assen etc.  Zie bijlage 1.  
Drie gebouwen bevinden zich niet op de campus in Nijmegen, maar in Groesbeek, Boxmeer en 
Overasselt. Twee kleinere ruimten die Radboudumc elders huurt zijn buiten beschouwing gelaten.   
Het totale bruto vloeroppervlak is 389.000 m2 waarvan 16.500 m2 niet op het campusterrein.  
 

 
Een deel van de oudere 
gebouwen is grondig 
gerenoveerd, andere 
hebben slechts een 
beperkte verbouwingen c.q. 
isolatieronde ondergaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na de realisatie van de nieuwbouw in 2021/2022 wordt een deel van de oudere gebouwen gesloopt.  
Een van de satellieten (Dekkerswald ruim 11.000 m2) wordt dan niet langer gehuurd. 

 
Voor een deel van de oudere 
gebouwen is momenteel nog 
niet duidelijk of deze 
gehandhaafd blijven c.q. wat 
hun bestemming zal zijn, dit 
hangt mede af van de 
ontwikkelingen in de zorg de 
komende jaren. Vooralsnog is 
er van uit gegaan dat deze 
gebouwen de komende 10 jaar 
niet afgestoten c.q. gesloopt 
worden.  Zie bijlage 2. 
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Clusters van gebouwen nader gespecificeerd 
 

 
 
 
Voor de gebouwen in de tweede groep, bouwjaar tussen 1980 en 2020, is nog niet duidelijk wat de 
resterende levensduur zal zijn. Dit bepaald natuurlijk in sterker mate het niveau van de nog te treffen 
energiemaatregelen. Een korte bespreking van deze gebouwen 

- De Prekliniek bevat naast onderwijsruimten en restaurant ook een aantal vleugels met 
laboratoria en een Cyclotron.  Het totaal omvat 23.000 m2. Een van de vleugels is onlangs 
opgeknapt. Er moet nog een keuze gemaakt worden voor de resterende levensduur, het 
renovatieniveau en de periode waarin deze zal plaatsvinden. 

- Radiotherapie bevat veel ruimten met specifieke apparatuur. Hetgeen een keuze tussen 
gedegen groot onderhoud of nieuwbouw complex maakt. 

- Het Neuro-gebouw zal na de inhuizing van het nieuwe S-gebouw benut worden als 
kantoorgebouw.  Momenteel wordt uitgegaan van een resterende levensduur van 20 jaar maar 
het is zeer wel mogelijk dat dit de komende jaren wijzigt.  

 
 

 

 
Situatie 2030 
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4.2 Energetische staat vastgoedportefeuille 

4.2.1 Cluster van voor 1980 gebouwd en gerenoveerd 
 

Het gerenoveerde A-gebouw heeft energielabel A, is warmtezijdig aangesloten op de WKO  via een 
ander gebouw en een warmtepomp aldaar en heeft lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur 
koeling. De centrale tapwatervoorziening wordt eveneens gevoed vanuit de WKO en wordt verder 
opgewarmd met een HT-warmtepomp. Voornamelijk vanwege de dialyse afdeling in dit gebouw wordt 
de lucht in de winter bevochtigd.   
Tandheelkunde is eveneens volledig gestript en heeft een warmtepomp die t.z.t. aangesloten kan 
worden op een WKO indien uitbreiding daarvan vergunningstechnisch mogelijk is. 
Aan het Bedrijvencentrum is onlangs een stuk nieuwbouw toegevoegd, het oudere deel heeft echter 
nog de bestaande standaard geïsoleerde gevels en verwarmingssysteem. De resterende levensduur van 
dit gebouw is circa 20 jaar. Met name door toepassing van zuinige verlichting met een geavanceerd 
regelsysteem en een energie efficiënt koelsysteem heeft het gebouw in zijn geheel een energielabel A.  
 

4.2.2 Cluster van voor 1980 gebouwd en nog niet gerenoveerd 
 

De bouwdelen van de prekliniek hebben een energielabel variërend van E tot F. Een opgeknapt deel 
heeft label C. Sinds die labelbepalingen zijn wel al een aantal maatregelen getroffen zoals de in gang 
gezette decentralisatie van de warm tapwater voorziening en het afbouwen van het stoomnet. Bijna 
overal is dubbele beglazing aanwezig en de laatste delen (vergeten) spouwmuren worden op korte 
termijn geïsoleerd. Er is hoge temperatuur verwarming en gedeeltelijk lage temperatuur koeling 
aanwezig. Het gebouw is in beheer van het Radboudumc, maar ze is geen eigenaar. Hetgeen het 
complexer maakte wie beslist en betaald over het niveau van groot onderhoud/renovatie. Het gebouw 
zal in eigendom komen van het Radboudumc waarna beslist wordt over de resterende levensduur en 
daarmee het renovatie niveau.  
Het gebouw Neuro is energetisch in een slechte staat, zoals een slecht geïsoleerde gevel met enkelglas.  
Momenteel wordt ervan uit gegaan dat dit gebouw gerenoveerd wordt en nog 20 jaar in gebruik wordt 
gehouden.  
Het gebouw Radiotherapie is energetisch gezien bouwkundig in redelijke staat, installatietechnisch iets 
minder, maar ook hier ligt eerst de principiële keuze voor de resterende levensduur.  
 

4.2.3 Cluster gebouwd tussen 1980 en 1999 
 

Dit is de groep gebouwen die nog niet afgeschreven zijn maar waar groot onderhoud aan de orde komt. 
De bouwkundige energetische kwaliteit is redelijk. Veelal gebouwen met hoge tot middelhoge 
temperatuurverwarming en altijd lage temperatuur koeling.  
Het laboratorium M220 bevat, vanwege z’n specifieke activiteiten, veel installaties en apparatuur. Het 
energieverbruik per m2 is hoog en ook het stoomverbruik is aanzienlijk.   
M850 is eveneens een laboratorium gebouw, hier zijn op het vlak van verlichting en regeling al 
meerdere maatregelen getroffen.  Bij dit gebouw is de centrale sterilisatie geplaatst, met een aanzienlijk 
stoomverbruik.  
M260 is een onderwijs gebouw met een relatief laag energieverbruik, het huidige energielabel is C. Het 
gebouw wordt in 2019/2020 aangepast (atrium, congresruimte, wijziging bibliotheek) waarbij tevens 
enkele energiemaatregelen in het bestaande deel worden getroffen.  
M368 is enkele jaren gelden inpandig gerenoveerd, de buitenschil is zodanig (dubbelglas etc.)  dat extra 
isolatie niet aantrekkelijk is. Bevochtiging geschiedt hier als pilotproject op adiabatische wijze. 
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M351, Dermatologie, heeft goede energetische buitenschil en een vrij eenvoudige installatie.  Wellicht 
wordt ook dit gebouw gesloopt na de ingebruikname van het nieuwe S-gebouw.  
 

4.2.4 Cluster gebouwd tussen 2000 en 2009 

 

De grootste gebouwen in dit cluster zijn M320 en M325, ze ondergaan in de periode 2020-2030 een 
midlife renovatie. De schil is zoals gebruikelijk in die bouwperiode goed geïsoleerd. Daar er vele 
laboratoriumfuncties in deze gebouwen zijn ondergebracht is een energielabel niet echt relevant. We 
hebben dit wel bepaald, dat is momenteel label C.  Zou de ventilatie verlaagd zijn conform een kantoor 
of beddenhuis, dan hebben de gebouwen label A.  In die gebouwen is een middelhoge temperatuur 
verwarming en lage temperatuur koeling aanwezig. In M325 zal in 2020 een HT-warmtepomp in bedrijf 
worden genomen die voor een groot deel in de warmtevoorziening en de tapwatervoorziening zal 
voorzien. Het gebouw M367 is in 2019 eigendom van derden. Radboudumc zal dit gebouw overnemen, 
de buitenschil is zodanig dat extra isolatie niet aan de orde is.    
 
 
 

4.3 Energievoorziening  

 
Het Radboudumc benut momenteel de volgende voorzieningen 
Elektriciteit 

• Inkoop van alle elektriciteit via het openbaar net 

• 1200 zonnepanelen 

• noodstroomvoorziening met decentraal geplaatste olie gestookte NSA’s 
Warmte 

• gasgestookte ketels in een centraal ketelhuis en heetwaterdistributienet 
deze voorziet ook voor een deel in de warm tapwater behoefte 

• WKO en warmtepompinstallatie voor circa 50.000 m2 vloeroppervlak 
Stoom 

• Gasgestookte ketels in een centraal ketelhuis en een stoomdistributienet voor bevochtiging van 
kritische ruimte in de winter, voor sterilisatie en in een aantal gebouwen ook de warm 
tapwatervoorziening 

Koude 

• Vier koelcentrales met elektrische koelmachines, waarvan drie met natte koeltorens. Na de 
realisatie van de nieuwbouw vervalt één van deze drie koelcentrales, de tweede blijft zeker 
gehandhaafd en voor de derde is het al dan niet handhaven afhankelijk van het 
renovatie/sloopprogramma   

• WKO en warmtepomp voor circa 40.000 m2 vloeroppervlak.   
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5.  Uitwerking energiebeleid  
 

5.1 Gebouwniveau 

 
Voor het renoveren van gebouwen zijn een aantal jaren geleden door Radboudumc de volgende 
ambities geformuleerd; 

a) alle gebouwen hebben minimaal label B of 3 labelstappen beter dan het label van 2015 
b) het streven is label A   
c) gebouwen worden geschikt gemaakt voor aansluiting op een WKO (Warmtekoude opslag) of 

een distributienet dat daarop aangesloten is.  
Deze ambities zijn vertaald in een Programma van Eisen voor renovaties voor zover ze afwijken van 
hetgeen in onze standaard-pve’s staat. Daar bestaande gebouwen hun specifieke kenmerken hebben, 
wordt bij het nemen van besluiten gekozen voor een financieel pragmatische insteek; het pakket aan 
maatregelen dient een positieve netto contante waarde te hebben en een aantoonbaar positief effect 
op het gebied van energiebesparing.  
 
In de praktijk blijkt vooral het geschikt maken van een gebouw voor LT-verwarming en HT-koeling vrij 
kostbaar en ingrijpend. Hetgeen ertoe leidt dat het label A moeilijk te halen is.  
Dat is een van de redenen waarom we nu twee pilots starten: twee zogenaamde hybride systemen. Een 
HT-warmtepomp in een gezondheidszorggebouw die een deel van de warmte en warm tapwatervraag 
gaat dekken (gevoed met warmte afkomstig van een gebouw dat aangesloten is op de WKO) en een 
onderwijs gebouw aansluiten op het WKO-grondwaternet en met een warmtepomp op een 
middeltemperatuur. Het eerste project wordt gerealiseerd in 2019-2020, het tweede in 2021-2023 
 
Voor het reguliere energetisch beheer van de gebouwinstallaties voor verwarming, ventilatie en koeling 
wordt het GBS en een energiemonitoringsprogram benut. Aanvullend hierop zijn we enkele jaren 
geleden gestart met een extra grondige check van temperaturen, stromen, tijdschema’s etc. van de 
installaties per gebouw. We hebben de intenties elk gebouw minimaal eens in de vijf jaar op deze wijze 
te inspecteren.  
 
Van oorsprong is in veel gebouwen een warm tapwater distributienet aanwezig. In de gebouwen waar 
het warm tapwater gebruik gering is wordt dit omgebouwd naar een decentraal systeem. We zijn 
ongeveer halverwege de uitvoering van dit project.   
 
Radboudumc past al veel energie efficiënte verlichting toe, de ombouw nog zuinigere ledlampen is dan 
alleen verantwoord bij vervanging van armaturen en in PL-spots.  De ervaringen met toepassen de Led 
in bestaande tl-armaturen zijn namelijk niet goed, er dienen toch vaak onderdelen van de armaturen 
vervangen te worden en het vervangen op grote schaal kan de kwaliteit van de stroom negatief 
beïnvloeden.  Bij verbouwing en/of vervanging van armaturen worden nu standaard led toegepast.  
Vaak gecombineerd met moderne lichtregelingen. 
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5.2 Infra niveau 

 
Hierin zijn de volgende richtingen geformuleerd 

a) Verlaging van de watertemperatuur in het heetwaternet. 
Dit wordt gedeeltelijk bereikt door het verkleinen van het net (o.a. de RU is al afgekoppeld en 
heeft haar eigen voorziening met gedeeltelijk WKO , het vervangen van de TSA’s en het verlagen 
van de warmtevraag in de gebouwen). 
De temperatuur van het heetwaternet gaat de laatste jaren gestaag naar beneden maar het 
grootste effect wordt verwacht na de sloop van de oudbouw in de westzijde in circa 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Heetwaternet, rode lijn afgelopen jaren vervallen,  
stippellijn vervalt in periode tot 2023 

 
b) Verlagen stoomverbruik en verkleinen stoomnet. 

In een aantal gebouwen werd warm tapwater bereid met stoom. We zijn halverwege een 
project om dit te wijzigen in ofwel bereiding via heetwater of decentrale bereiding.   
Stoom wordt ook benut voor het bevochtigen van de lucht in de winter. In gebouwen met 
voornamelijk kantoorfunctie bouwen we dit af. In één gebouw loopt een pilot met adiabatische 
bevochtiging. Onduidelijk is nog voor welk type ruimte het hygiëne en infectie preventieteam 
met zo’n systeem akkoord gaat.   
De beddenwascentrale functioneert momenteel op stoom, na de verhuizing van deze centrale 
naar de nieuwbouw in 2021 zal deze elektrisch gevoed worden. Ook de container wasinstallatie 
zal komende jaren van het stoom af gaan. 
Verder wordt relatief veel stoom benut voor sterilisatie etc.  
Samenvattend kunnen we stellen dat het stoomverbruik sterk zal dalen maar dat het is nog 
onduidelijk of dit voor alle toepassingen een alternatief wordt toegestaan c.q. mogelijk is. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat we de komende 10 jaar nog stoom zullen benutten. 
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Stoomnet, rode lijn afgelopen jaar vervallen,  
stippellijn vervalt in periode tot 2023 

 
c) Grondwaternet van WKO uitbreiden 

De nieuwbouw, die momenteel in de realisatiefase is, wordt aangesloten op de bestaande WKO-
installatie. Dit is een natuurlijk moment om de ringleiding aan te leggen, zodat ook andere 
gebouwen aangesloten kunnen worden, zij het alleen voor hun warmtevraag in verband met de 
warmte balans in de bodem.  Realisatie gepland in 2019-2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Grondwaternet WKO, gestippelde lijn is uitbreiding  
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d) Koelsystemen 
De huidige koelsystemen zullen veranderen door sloop van minimaal één van de 4 koelcentrales 
en de verdere benutting van de WKO. 
Als het onderzoek naar een HT-warmtepomp centrale (zie verderop in 5.4) leidt tot realisatie 
dan zal de koelvoorziening in de winter verschuiven van koudeopwekking met conventioneel 
koelmachines naar koude opwekking met WP, dus gecombineerd met warmtelevering aan 
gebouwen. We kunnen momenteel geen goed beeld vormen van andere maatregelen daar die 
mede afhankelijk zijn van het bouw/renovatie programma (met name aan de oostzijde) en de 
mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal WKO-bronnen (zie 5.4) 
 

e) Warmtepompcentrale met HT-warmtepompen 
Een deel van de gebouwen is wat betreft de verwarming uitgelegd op hoge c.q. middelhoge 
temperatuur. Zoals eerder al vermeld is het geschikt maken van deze gebouwen voor lage 
temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling (dus geschikt voor een WKO) erg 
ingrijpend en kostbaar.  
Uit een studie voor een cluster van gebouwen dat verwarmd wordt met 90/50°C systeem en 
gekoeld met 6/12°C systeem bleek dat voor het geschikt maken van deze gebouwen voor LT-
verwarming  en HT-koeling en het toepassen van warmtepompen een investering van milj €45 
nodig is.  Voor een hybride systeem met HT-warmtepompen met een aardgasreductie van 90%, 
is de investering echter €8 milj. De koude die daarbij vrijkomt wordt direct op lage temperatuur 
benut voor die gebouwen die ook in de wintermaanden koeling nodig hebben, koude die 
momenteel gemaakt wordt met standaard elektrische koelmachines. Deze groep gebouwen 
(blauw vlak in onderstaand figuur) zullen vooralsnog niet aangesloten worden op een WKO. 
Het onderste gebouw in deze blauwe vlek zal overigens niet aangesloten worden op deze HT-
warmtepomp centrale daar in dit gebouw de HT-WP pilot in 2020 in gebruik wordt genomen. 
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5.3 Elektriciteitsinkoop 

 
Radboudumc kan maar een klein deel van de benodigde elektriciteit zelf opwekken. De centrale ligging 
van de campus in de stad biedt geen mogelijkheid om windenergie toe te passen, oppervlaktewater ligt 
relatief ver weg, biomassa is op de campus niet voorhanden en we kiezen niet voor inkoop en 
verbranding van deze hoeveelheden biomassa. Zonne-energie wordt op beperkte schaal (1200 panelen) 
toegepast op platte daken en zal in de toekomst toenemen, maar zal nooit meer dan 3-6% van de 
elektriciteitsvraag kunnen opwekken. 
 
Radboudumc heeft onderzocht of ze mede-eigenaar kon worden van nieuwe duurzame 
opwekinstallaties. Een marktconsultatie wees uit dat men minder behoefte had aan het mee investeren 
door Radboud (Universiteit en Umc) maar dat een gegarandeerde afname van groene elektriciteit de 
businesscase van de ontwikkelaars wel positief zou beïnvloeden.  Dit heeft erin geresulteerd dat 
Radboud een 10-jarig contract heeft afgesloten, er additionele duurzame installaties in Nederland 
worden gerealiseerd en Radboud vanaf 2022 50% groene elektriciteit en vanaf 2025 100% groene 
elektriciteit tegen vastgestelde kosten vanaf deze additionele opwekinstallaties betrekt.  
 

5.4 Nog in onderzoek voor energie infra 

 
Aanvullend op voorgaande voorgenomen activiteiten lopen er nog enkele onderzoeken naar 
mogelijkheden voor verdere verlaging van onze CO2-emissie.  
 

• Uitbreiding warmte-koude opslag. 
Een WKO-systeem is ideaal voor ons type gebouwen en gebruik. De campus ligt momenteel 
echter in een grondwaterbeschermingsgebied en kan het aantal WKO-bronnen niet uitbreiden. 
De contouren van dit gebied zullen wijzigen, maar hoe precies is nog niet duidelijk. Verwacht 
wordt dat in 2021-2022 bekend is. Het lijkt erop dat Radboud meer bronnen kan gaan plaatsen 
maar hoeveel en waar is nu dus nog niet helder. 

• Diepe geothermie 
In 2019 is een seismologisch onderzoek gestart naar de mogelijkheden van diep geothermie 
rond Nijmegen.  Radboudumc is hier actief bij betrokken.  Geothermie zou wellicht toepasbaar 
zijn voor de restwarmtevraag en eventueel voor de stoomvoorziening. Duidelijkheid hierover en 
over eventuele samenwerkingsverbanden wordt de komende jaren verwacht. 
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5.5 Omgaan met onzekerheden en scenario’s 

 
Afgezien van bovenstaande onderzoeken is het, zoals eerder gemeld, mede afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de zorg of een aantal gebouwen gerenoveerd dan wel afgestoten c.q. gesloopt 
worden.  Zo zal uitsluitsel over de wijze waarop bevochtiging toegestaan is in medische ruimten zal van 
grote invloed zijn op de mogelijke energiebesparende maatregelen, met name de reductie van 
stoomverbruik. 
 
Maar ook als er duidelijkheid is over deze onzekerheden zijn er zijn nog tal van scenario’s mogelijk. Het 
is geen optelsom van ja’s of nee’s. Gedeeltelijk hebben ze ook invloed op elkaar en dat maakt het 
moeilijk om nu een volledig invulling te geven van de energiemaatregelen tot 2030 en daarna. Het is dan 
ook niet zinvol nu alle mogelijke scenario’s uit te werken. Het is de bedoeling dat de routekaart elke 5 
jaar een update krijgt en dan zullen zeker mogelijkheden vervallen en wellicht nieuwe mogelijkheden en 
technieken in beeld komen 
 
Radboudumc hanteert bij elke beslissing in de loop van dit traject het no-regret principe,  en zal dus 
telkens afwegen of iets enerzijds kan passen in mogelijke richtingen die we in slaan en ook geen 
mogelijke richtingen zal dwarsbomen.  
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6.   Stroomschema’s energie 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NB het lijkt vreemd om met stoom tapwater cq heet water te bereiden, maar omdat in de zomermaanden de stoomketels in 

gebruik zijn voor sterilisatie etc. worden de ketels continue op druk gehouden. Het is energiezuiniger om dan met deze ketels 
ook het benodigde heetwater te produceren en de heetwaterketels volledig  uit te schakelen.    
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7.  CO2 effect van energiebeleid 
 

7.1 De verschillende CO2 bronnen en de doelstellingen 

Het is niet altijd eenduidig over welke CO2 emissie de diverse afspraken in de doelstelling en ambities 
worden meegenomen.  
Een  overzicht 

- Klimaatakkoord, stelt per sector een reductie van 49% tov de uitstoot in 1990. Dat impliceert 
dat bijv. de elektriciteitssector er zorg voor draagt dat de uitstoot bij de productie van de 
elektriciteit met 49% verminderd. De Gebouwde Omgeving, waaronder ook de umc’s vallen 
hebben hun eigen opgave. Die is overigens niet in % opgegeven maar in hoeveelheid, de 
verdeling van deze hoeveelheid over de sectoren is nu nog niet bekend, daarom wordt ook hier 
vooralsnog 49% aangehouden. 
Voor de umc’s betekent deze interpretatie dat ze de CO2 emissie tgv het stoken van gas en 
diesel met 49% dienen te verlagen, dus niet op de indirecte uitstoot tgv hun 
elektriciteitsverbruik 

- Green Deal zorg,  die in oktober 2018 is afgesloten spreekt over 49% reductie in 2030 en CO2 
neutraal in 2050. Er wordt in de tekst  verwezen naar het klimaatakkoord  en niet expliciet 
vermeld welke CO2 emissie het betrof. Bij de ondertekening gingen de meeste deelnemers er 
vanuit dat dit de emissie van gasstook en elektriciteitsopwekking betrof.  Hetgeen alter in het 
proces tot discussie leidden of de aankoop van GvO’s ( groene stroom) meegenomen mocht 
worden of dat men de verlaagde uitstoot bij de landelijke elektriciteitsopwekking mocht 
meenemen. En in die laast zit dus indirect de meer duurzame opwekking verwerkt. 

• Ambitie Radboudumc, gaat uit van energie neutraal wat energie betreft in 2030.  Radboudumc 
neemt in de definitie van energie neutraal ook opwekkingsbronnen buiten de 10 km zone mee 
indien daar een langjarige verbintenis mee is. En andere manier om energie neutraliteit als 
ziekenhuis, gelegen in een stad, te bereiken is er niet.  
 

Wij zullen in dit hoofdstuk steeds de effecten volgens de verschillende benaderingswijze weergeven, 
daar dit routeplan zowel voor het Klimaatakkoord als voor onze interne planvorming wordt benut. 
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7.2 Referentie CO2 uitstoot 

 
In het Klimaatakkoord wordt gerefereerd aan de uitstoot in 1990.  
Radboudumc weet niet wat haar uitstoot in dat jaar was.   
Dat is wel bekend vanaf 1998. Sinds die tijd is het gasverbruik gedaald, het elektriciteitsverbruik is de 
eerste jaren gestegen en vervolgens gedaald.   
De CO2 uitstoot bij de productie van elektriciteit is in de loop der jaren gewijzigd. Tezamen geeft dit het 
verloop zoals in onderstaand figuur.  
 

 
Zouden we naar de scope van het Klimaatakkoord voor onze sector kijken dan is alleen de CO2 uitstoot 
ten gevolge van het gasverbruik van belang en hebben we nu al een reductie van 55% bereikt.  
Wij nemen vooralsnog 2016 als basisjaar, de CO2-emissie was toen nagenoeg gelijk aan die van 1998. 
Die is overigens excl. de vergroening van de een deel van de elektriciteit. De satellieten zijn hierin niet 
opgenomen daar die destijds om verschillende redenen geen deel uit maakten van de MJA. 
In de periode 1998-2016 zijn een aantal gebouwen gesloopt en nieuwe in gebruik genomen. Daar we 
meer gegevens paraat hebben van 2016 dan van 1998 benutten we 2016 als referentie. 
 
 
 

7.3 Uitgangspunten berekening reductie CO2 uitstoot tot 2030 

 
Bij de berekening van de CO2 effecten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd 

- alleen vrij zekere maatregelen zijn meegenomen zoals 
o nieuwbouw S-gebouw en sloop westvleugel 
o uitbreiding WKO-benutting door grondwaternet en aansluiting gebouwen hierop 
o vervolg van maatregelen conform de MJA-activiteiten voorgaande jaren  

bijv. op gebouwniveau warm tapwater decentralisatie, verlichting etc.   
o verminderen stoomverbruik (tapwater, beddenwascentrale etc.) 
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o bij renovatie c.q. midlife renovatie worden extra energiebesparende maatregelen 
getroffen 

o HT-warmtepompcentrale voor centraal gelegen cluster van gebouwen die voor alsnog 
niet op WKO worden aangesloten 
 

- niet meegenomen zijn 
o uitbreiding aantal WKO-bronnen 
o toepassing diepe geothermie  
o sterilisatie etc. niet meer via stoom 
o luchtbevochtiging via gasgestookte stoomketels vervangen door adiabatische 

bevochtiging of andere stoomopwekkende systemen 
 

7.4 Primaire energie in 2030 

 
Met de voormelde uitganspunten is de primaire energievraag tot 2030 volgens onderstaand figuur.  
De elektriciteitsvraag blijft, afgezien van een tijdelijke stijging, nagenoeg gelijk. Dit is voornamelijk het 
effect van de grotere inzet van elektrische warmtepompen voor verwarmingsdoeleinden.  
De totale primaire vraag daalt met 25% 
 

 
 
 
NB  
Voor de berekening van de primaire energie voor elektriciteit is de afspraak uit te gaan van een 
opwekkingrendement van elektriciteit van 40%.  Bij meer inzet van duurzame opwekinstallaties zal dit 
natuurlijk dalen, in de Nationale Verkenning wordt bijv. aangehouden dat deze daalt van 8.5 MJ/kWh 
naar 6,1 MJ/kWh in 2030.  Maar dat is dus niet verwerkt in bovenstaand figuur. 
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7.5 CO2 uitstoot in 2030 

De berekeningswijze van de CO2 uitstoot die hiermee gepaard gaat en de waardering van groene 
elektriciteit is momenteel niet eenduidig. Zie ook de intro in 7.1 
 
Beschouwen we alleen de CO2 emissie ten gevolge van ons gasverbruik dan  daalt de emissie naar 36% 
van het referentiejaar 2016. Da ligt dus duidelijk onder de streefwaarde van het Klimaatakkoord van 
49% in 2030 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij beschouwen intern echter onze totale CO2 uitstoot ten gevolge van ons gas- en 
elektriciteitsverbruik. 
Ook dan zijn er nog meerdere berekeningswijze mogelijk. De meest stringentste is dat er geen rekening 
gehouden wordt met de activiteiten van de elektriciteitssector. Men hanteert dan het uitgangspunt dat 
de mindere inzet van kolen en de vergroening van de elektriciteitsopwekking op conto komt van de 
elektriciteitsproducenten en de afnemers daarom met de CO2 uitstoot van grijze stroom dienen te 
rekenen.  Op zich een logische reactie als men CO2-reductie van de verschillende sectoren gaat optellen, 
maar een organisatie staat niet los van de ontwikkelingen in zijn omgeving en wil haar (indirecte) CO2-
uitstoot weergeven.  
De meer realistische methode is dat er wel rekening wordt gehouden met de CO2 reducerende 
activiteiten van de elektriciteitssector. Zonder dat een organisatie zich erop beroept dat ze zelf die 
reductie bereikt 
 
Radboudumc ondersteunt de elektriciteitssector in haar activiteiten en wel door een 
elektriciteitscontract af te sluiten waarbij we garanderen dat we de groene elektriciteit afnemen van 

Voo
rbe

eld



Wij gaan voor duurzaam 

 

22 
 

 
Radboudumc 

additioneel geplaatste 
duurzame opwekinstallaties. 
Ook deze percentages laten 
we in de grafieken zien.   
 
 

 
 
 
In absolute waarde ;  
van 41.300 ton CO2 in 2016  
naar 30.700 ton in 2030   
en 5.300 ton in 2030  
rekening houdeden met ons 
elektracontract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In absolute waarde  
van 41.300 ton CO2  in 2016  
naar 14.600 ton in 2030  
en 5.300 ton  in 2030 
rekening houdend met het 
elektriciteitscontract.  
  

Voo
rbe

eld



Wij gaan voor duurzaam 

 

23 
 

 
Radboudumc 

 

8.  Financiën tot 2030 
 

8.1 Uitgangspunten bepaling benodigde investering 

 
Bij de verkenning van de benodigde investering zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd 

- de maatregelen   
o grondwaternet voor WKO en aansluiting twee extra gebouwen hierop 
o vervolg van maartregel op gebouwniveau wat betreft warm tapwater decentralisatie, 

verlichting etc.  conform de MJA-activiteiten voorgaande jaren, jaarlijks budget 
€300.000 

o bij renovatie c.q. midlife renovatie alleen de extra energiebesparende maatregelen 
meegenomen (zoals extra isolatie van reeds licht geïsoleerde panelen, dubbelglas 
vervangen, warmteterugwinning naar hogere rendement, geavanceerde regeling 
verlichting terwijl de verlichting zelf in renovatiebudget zit)  

o Bijdrage aan centrale vriesinstallaties ter vervanging van ruim 100 losse vriezers  
o Alternatieve tapwatervoorzieningen enkele gebouwen van na 2010 indien pilot met HT-

warmtepomp bevredigende resultaten oplevert  
o extra kosten voor energie aspecten nieuwbouw S-gebouw, vooralsnog zonnepanelen 
o HT-warmtepompcentrale voor centraal gelegen cluster van gebouwen  

- De onzekerheden.  
Zoals in 5.4 en 5.5 vermeld weten we van een aantal maatregelen nog niet of ze toepasbaar zijn. 
Dat ligt voor een groot deel buiten onze invloedsfeer zoals een wijziging van het 
grondwaterbeschermingsgebied zodat meer WKO toe te passen is, de mogelijkheden voor diepe 
geothermie en de toestemming om op een andere wijze medische ruimte te bevochtigen.  
Toch is het aannemelijk dat een deel van deze maatregelen voor 2030 is gang worden gezet. Om 
een realistisch beeld te geven van de te verwachten investering zijn, vrij willekeurig gekozen, de 
kosten van een tweede WKO-installatie wel opgenomen. De besparingen dus nog niet! 

- De investeringen zijn incl. btw en overheadkosten, ze zijn niet contant gemaakt.  
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8.2 Investering tot 2030 

 

Diverse (kleinere) energiebesparende maatregelen  

conform voormalige MJA-activiteiten 
 € 3    milj. 

Extra energiebesparende maatregelen tijdens 

(midlife)renovatie gebouwen Neuro en deel Prekliniek 

€ 5,1  milj. 

WKO-ringleiding en aansluiting 2 extra gebouwen hierop 

(excl. kosten in 2020) 

€ 1,3  milj. 

Bijdrage centrale koelvriesinstallaties en alternatieve 

tapwatervoorzieningen 

€ 1,1  milj. 

HT- warmtepomp centrale  € 8     milj. 

Groencertificaten stroom volgens contract € 1,8  milj. 

2e WKO incl. ringleiding naar gebouwen € 2,8   milj. 

Duurzame opwekinstallatie met name voor nieuwbouw € 1 

  

Totaal € 24   milj 

 
 
Voor de helft kan dit bedrag uit lopende budgetten zoals het budget voor energiebesparende 
maatregelen ten laste komen. Zij het wel dat energiebesparende maatregelen niet meer in  één keer 
worden afgeschreven ten laste van een budget maar alleen de jaarlijkse afschrijvingen ten laste van het 
budget komen. 
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9.  Doorkijk naar 2050 
 
Verder in de toekomst is het doel 95% CO2 reductie in 2050. 
 
Naast de onzekerheden in de periode 2020-2030 die al eerder vermeld zijn en buiten onze invloedssfeer 
liggen (o.a. uitbreiding WKO, diep geothermie, bevochtiging en infectiepreventie eisen) zullen er in de 
periode na 2030 nu nog onbekende ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op maatregelen ter reductie 
van de CO2 uitstoot; 

• Ontwikkelingen in de zorg; zoals eventuele verdere afname van het aantal bedden en focus en 
afspraken over behandelcentra in het land. Deze hebben directe invloed op de omvang en type 
gebouwen. 

• Ontwikkeling van de techniek; zoals warmtepompen met voldoende vermogen om stoom te 
maken. 

• Ontwikkelingen in onderzoek; zoals verschuiving van de laboratorium voorzieningen. 

• Beschikbaarheid van groen gas of waterstofgas 
 
Radboudumc heeft een grote groep gebouwen, goed voor 20% van het vloeroppervlak in 2030, die in 
periode 2030-2050 aan een grondige renovatie ofwel sloop ofwel nieuwbouw toe is. Het is nu niet aan 
te geven welke kosten daarmee gemoeid zijn. 
Bij nieuwbouw zijn de CO2 reductie kosten onderdeel zijn van de wettelijk eisen, de opvolger van BENG. 
Bij renovatie wordt een deel van kosten in het standaard midlife kosten opgenomen, de extra kosten 
voor CO2 emissie reductie zullen circa milj €100 bedragen, maar het is niet aannemelijk dat alle 
gebouwen worden gerenoveerd.   
 
Helder is wel dat er na 2030 een nieuw contract voor de levering van elektriciteit nodig is, het huidige 
langjarige contract voor de opwek en levering van duurzame elektriciteit loopt tot 2030.  Dat kan dan 
een soortgelijk contract worden of de umc’s investeren of participeren gezamenlijk in duurzame 
opwekinstallaties en betrekken daar de elektriciteit van. 
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10.  Bijlages 

10.1 Vastgoedportefeuille 2019 

Deze hanteren we ook voor 2020 het startjaar van deze Routekaart 
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10.2 Vastgoedportefeuille 2025 

In 2025 zijn een aantal gebouwen uit bovenstaande lijst gesloopt, zie 3e kolom en het eerste gebouw uit 
de lijst (Dekkerswald) wordt niet meer gehuurd. Toegevoegd zijn dan 

- S-gebouw   nieuwbouw 
- Infectiepreventie unit nieuwbouw 
- Voormalig GGZ, overname gebouw op campusterrein 
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10.3 Erkende maatregelenlijst 

 

 
  Voo

rbe
eld



Wij gaan voor duurzaam 

 

29 
 

 
Radboudumc 

 
  
Voo

rbe
eld



Wij gaan voor duurzaam 

 

30 
 

 
Radboudumc 

 
  Voo

rbe
eld



Wij gaan voor duurzaam 

 

31 
 

 
Radboudumc 

 
  Voo

rbe
eld



Wij gaan voor duurzaam 

 

32 
 

 
Radboudumc 

 

Voo
rbe

eld




