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JAARVERSLAG DUURZAAMHEID 2013 
 
Duurzaamheid in het Instellingsplan 
In het Instellingsplan 2013-2018 is het volgende vastgelegd met betrekking tot duurzaamheid op de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK): 
 
“De AHK is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Zij 
spant zich in om hinder en milieubelasting door het gebruik van gebouwen en faciliteiten zo veel 
mogelijk te voorkomen of te beperken. Ook het energiebeleid is gericht op een continue verbetering 
van de milieuprestatie. De AHK treft hiertoe noodzakelijke organisatorische maatregelen en 
technische voorzieningen en beoogt op een verantwoorde manier invulling te geven aan mondiale en 
Europese afspraken, zoals vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. 
 
Duurzaamheid is een kwestie van mentaliteit en daarom is de invoering en handhaving van een 
energiezorgsysteem van groot belang. Van iedereen binnen de organisatie wordt een zo groot 
mogelijke zorgvuldigheid in de omgang met energie, alsook het naleven van opgestelde procedures 
en werkinstructies vereist. Teneinde de kwaliteit van het energiezorgsysteem te handhaven, worden 
periodiek interne audits uitgevoerd naar de werking ervan, naar het naleven van wet- en regelgeving 
en naar de mate van energiebewust werken.” 
 
Stand van zaken 
Voor de periode 2013-2016 is een Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld met streefcijfers en 
maatregelen om invulling te geven aan de inspanningsverplichting van gemiddeld 2% energie 
efficiency verbetering per jaar. De AHK heeft in 2010 een nulmeting laten uitvoeren. Alle panden in 
eigendom van de hogeschool zijn uitgerust met een energiecertificaat. Aan de hand van de 
uitkomsten van de nulmeting is het EEP 2009-2012 opgesteld. De AHK heeft vervolgens de 
maatregelen hierin in stappen uitgevoerd. Alle maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 
vijf jaar moeten worden uitgevoerd. De technische maatregelen worden uitgevoerd door de afdeling 
Huisvesting & Facilitair beheer in overleg met de faculteiten. 
 
In 2012 is het Energiezorgsysteem (EZS) opgesteld. Hierin is onder andere vastgelegd dat de 
faculteiten jaarlijks een stappenplan maken met alle acties die de faculteit dat jaar zal ondernemen in 
het kader van duurzaamheid. Ook is vastgelegd dat de faculteiten eigen duurzaamheidsjaarverslagen 
aanleveren. 
 
Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld voor de verhoging van het bewustzijn van studenten en 
medewerkers op het terrein van duurzaamheid. Hiervoor is het Duurzaamheidsplatform opgericht 
waarin met uitzondering van de Academie voor Beeldende Vorming alle faculteiten zitting hebben. 
Een van de acties om het bewustzijn onder studenten en medewerkers te vergroten is de organisatie 
van de Duurzaamheidsweek die in 2013 voor het eerst plaatsvond. Tijdens deze week vonden onder 
meer de volgende acties plaats. 
 
Acties op de Theaterschool:  

• Een voorstelling in duurzame LED-verlichting, Peggy Pickit ziet het gezicht van God. De 
bedrijven Flashligt/Lightco, Controllux en Rolight hebben hiervoor LED-licht ter beschikking 
gesteld. 

• In het Repair Café kon men kapotte spullenterplekke gratis laten repareren. 
• Op de ruilbeurs kon  men spullen inruilen voor nieuwe aanwinsten of diensten. 
• Mimestudent Sieger Baljon maakte een afstudeervoorstelling met gerecyclede materialen, 

zorgde voor inzameling van compost in de kantine, en creëerde een biologische moestuin op 
het dakterras 

• Tips op intranet en -schermen in de hal met links, websites, forums over duurzaamheid en 
theater. 

 
In de kantines kon men duurzame rvs-besteksets kopen en was er een aanbod van duurzame 
producten.  

http://www.ahk.nl/theaterschool/actueel/agenda/event/cal/2013/05/28/event/peggy-pickit-ziet-het-gezicht-van-god/tx_cal_phpicalendar/
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Op de Nederlandse Filmacademie werden doorlopend films vertoond. Afval = voedsel, over recycling 
en upcycling, hoe je door hergebruik van afval een kwalitatief beter product maakt en Power to the 
people, over hoe je energievoorziening kleinschalig zelf kunt ontwikkelen en beheren.  
 
Bij de Academie van Bouwkunst was er een afstudeerpresentatie van Lard Joordens over duurzaam 
bouwen, duurzaam hergebruik van gebouwen , waaronder een leegstaande kerk. 
 
De Reinwardt Academie daagde alle medewerkers en studenten uit om met besparingsideeën en -tips 
te komen over hoe ze duurzaamheid beter in het onderwijs konden integreren. Hiermee konden 
studenten en medewerkers een fiets winnen. Ook werd in de hal getoond welke hoeveelheden papier 
er in een week verbruikt werden binnen de Academie.   
  
In het kader van het EZS zijn de faculteiten verplicht om duurzaamheid in hun curricula te verwerken. 
In sommige opleidingen wordt hier al aandacht aan besteed,  zoals bij de theatertechnische 
opleidingen. 
 
Duurzaamheid en huisvesting 
Bij het groot onderhoud van gebouwen dat eens in de vijftien jaar plaatsvindt worden zoveel mogelijk 
innovatieve energiebesparende maatregelen genomen. Hierbij moet worden gedacht aan het 
installeren van daglichtafhankelijke en op bewegingsmelders geschakelde verlichting, CO2-gestuurde 
ventilatie en het plaatsen van zonnepanelen. 
 
Er worden energiebesparende maatregelen getroffen bij de renovatie van het pand aan het 
Hortusplantsoen. De verbouwing vindt plaats in 2014, volgens het duurzame BREAAM-concept. Naar 
schatting zal er  3,2% bespaard worden. 
 
Energielabels locaties AHK 
 
Gebouw Bouwjaar m2 Label Energie-

Index 
Waterlooplein 211-219 1654 2.079 G 3,05* 
Hortusplantsoen 2 1897 3.513 G 3,63** 
Oosterdokskade 151 2008 14.272 A 1,00 
Markenplein 1 1999 6.780 C 1,21 
Dapperstraat 315 1950 3.078 D 1,32 
Jodenbreestraat 3 1996 12.836 A 1,03 
Agamemnonstraat 44 1930 525 G 3,32** 
 
* Het pand heeft een rijksmonumentale status 

**Het pand heeft een gemeentelijk monumentale status 

http://www.ahk.nl/bouwkunst/actueel/agenda/event/cal/2013/05/31/event/afstudeerpresentatie-lard-joordens-march/tx_cal_phpicalendar/
http://www.ahk.nl/bouwkunst/actueel/agenda/event/cal/2013/05/31/event/afstudeerpresentatie-lard-joordens-march/tx_cal_phpicalendar/
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In de periode 2011-2013 zijn de volgende energiebesparende maatregelen uitgevoerd in de AHK-
huisvesting:  
 

Jodenbreestraat 3 

• Aanpassen regeling stadsverwarming en splitsing boilers. 
Twee van de drie verwarmingsketels zijn vervangen door 
zuinigere ketels. De derde ketel komt alleen nog in bedrijf in 
noodgevallen. De boilers worden tegenwoordig direct 
opgewarmd door de stadsverwarming, voorheen op gas. 

• Vraaggestuurde warmteopwekking 
• CO2-gestuurde ventilatie leslokalen/kantoren op 

aanwezigheidsdetectie 

Agamemnonstraat 44 
• Schakelen verlichting op aanwezigheid (toiletten)  
• TL-verlichting met adapters en TL5 (hoogfrequent) 

Waterlooplein 211 Aanwezigheidsschakelingen van licht in toiletten 
Alle locaties AHK Controle van tijdsinstellingen installaties 
Markenplein 1 Aanwezigheidsschakelingen van licht in toiletten 
Oosterdokskade 151 Tijdschakeling op boilers 

 
 
Inkoop en duurzaamheid 
De AHK heeft een milieuzorgsysteem, met als doelstelling aandacht voor duurzaamheidsaspecten bij 
inkoop van diensten en goederen. Hierbij dient de milieubelasting van de aankoop in de productie-, 
leverings-, gebruiks- en afvalfase zo laag mogelijk te zijn en moet rekening worden gehouden met 
sociale- en arbo-aspecten.  
 
Met betrekking tot het inkoopbeleid hanteert de AHK de Richtlijnen Duurzaam Inkopen AHK. De 
hogeschool heeft als publieke instelling een voorbeeldfunctie. De markt zal sneller omschakelen naar 
duurzame producten als (semi)overheden om duurzame producten en diensten vragen. De kwaliteit 
van milieuvriendelijke producten is de laatste jaren sterk verbeterd en inmiddels vaak gelijkwaardig 
aan de niet-duurzame producten. Voor bijna alle producten en diensten is tegenwoordig een 
milieuvriendelijkere en kwaliteitsrijke variant voorhanden. Soms liggen de prijzen wat hoger, maar 
worden deze kosten terugverdiend door een lager energieverbruik of een langere levensduur. Het is 
daarom van belang om niet alleen naar aanschafkosten, maar ook naar de beheerskosten van een 
product te kijken. Duurzaam inkopen heeft niet alleen betrekking op milieuaspecten, maar ook op 
sociale aspecten als het tegengaan van kinderarbeid.   
 
Naast specificaties per productgroep voert de AHK de inkoopprocedure ook duurzaam uit. In het 
digitale tijdperk is het mogelijk om een aanbesteding of offerteaanvraag uit te zetten via internet. Dit 
spaart niet alleen papierkosten uit, maar ook de kosten voor het plaatsen van advertenties. Ook de 
offertes worden digitaal ingediend. Indien er langlopende afspraken met één leverancier zijn, waarbij 
met een catalogus wordt gewerkt, wordt de catalogus op internet geplaatst en gaan de bestellingen 
via internet. Vanzelfsprekend wordt van de inschrijver verwacht dat wordt voldaan aan alle geldende 
milieu- en arbowetgeving. 
 
Afvalinzameling 
In 2013 is er een nieuw contract afgesloten met afvalverwerker ICOVA. Tijdens de aanbesteding zijn 
strenge eisen gesteld aan duurzaamheid. Zo komt er een implementatieplan om de afvalinzameling te 
verduurzamen door bijvoorbeeld het plaatsen van perscontainers waardoor het aantal 
transportbewegingen met 80% kan worden teruggedrongen. Ook het inzetten van een elektrische boot 
bij het ophalen van het afval draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook is er een 
petflesseninzamelingsactie opgezet. Uit de petflessen wordt een hoogwaardige kunststofkorrel 
vervaardigd die wordt hergebruikt. 
 
Schoonmaak en glasbewassing 
Bij de inkoop van schoonmaak en glasbewassing is als eis gesteld dat men slechts met 
milieuvriendelijke middelen werkt. Deze voegt men via een doseersysteem toe aan het water zodat er 
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geen verspilling van deze stoffen optreedt. Ook het waterverbruik is door deze schoonmaakmethoden 
tot een minimum beperkt. 
 
Vervoer en dienstreizen 
Aangezien de AHK niet beschikt over eigen parkeergelegenheid bij haar locaties, maken bijna alle 
medewerkers en studenten gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Van de medewerkers 
wonen 56% en van de studenten 67% in een straal van minder dan 10 km. 
 
ICT 
Om energie te besparen worden door ICT  om 23.00 uur automatisch alle pc’s uitgeschakeld. 
 
Print-/kopieerbeleid 
Om papier te besparen hanteert de AHK de volgende standaardinstellingen voor kopiëren en printen:  

• standaard zwart–wit;  
• standaard dubbelzijdig.  

 
Duurzame handtekening 
Om het aantal geprinte e-mails te verminderen is onderstaande toevoeging aan de digitale 
handtekening in gebruik:   
 

 
 
Internetsite 
Er is een internetsite voor duurzaamheid gelanceerd: www.ahk.nl/de-ahk/duurzaamheid/ 
 
Energieverbruik 2011-2013 
Het totale primaire energieverbruik van de AHK in 2013 in vergelijking met 2011 is gedaald met 3369 
GJ. 
 
jaar 

primair 
energieverbruik 
elektriciteit in 
GJ 

aantal 
studenten 

aantal 
medewerkers 

primair energieverbruik 
elektriciteit in GJ per 
student/medewerker per 
jaar 

     2013 32921,00 2997 841 8,578 
     2012 34371,00 2948 842 9,069 
     2011 35789,00 2943 843 9,453 
      

 
 

  

 

      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                

http://www.ahk.nl/de-ahk/duurzaamheid/


 

 
Jaarverslag duurzaamheid 2013 5 

          jaar 

primair 
energieverbruik  
warmte in GJ 

aantal 
studenten 

aantal 
medewerkers 

primair energieverbruik  
warmte in GJ per student/ 
medewerker per jaar  

     2013 7.253 2997 841 1,890 
     2012 7.269 2948 842 1,918 
     2011 10.289 2943 843 2,718 
      

 
 

  

 

      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

jaar 

primair 
energieverbruik  
aardgas in GJ 

aantal 
studenten 

aantal 
medewerkers 

primair energieverbruik  
aardgas in GJ per 
student/medewerker per 
jaar 

     2013 9.994 2997 841 2,60 
     2012 8.396 2948 842 2,22 
     2011 7.459 2943 843 1,97 
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primair 
energieverbruik 
totaal in GJ 

aantal 
studenten 

aantal 
medewerkers 

primair energieverbruik 
totaal in GJ per 
student/medewerker per 
jaar 

     2013 50.168 2997 841 13,1 
     2012 50.036 2948 842 13,2 
     2011 53.537 2943 843 14,1 
     

           

 
 

  

 

      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  

        



 

 
Jaarverslag duurzaamheid 2013 7 

Jaarverslagen per faculteit 

Jaarverslag duurzaamheid Academie voor Beeldende Vorming 2013 
Binnen de Academie voor Beeldende Vorming zijn de volgende acties uitgevoerd: 

• Aparte inzameling van oud papier en glas. 
• Zuivering van afvalwater via de waterzuiveringsinstallatie.  
• Lozing van chemische stoffen op milieuvriendelijke wijze. 
• In alle lokalen  hangen herinneringen om lichten uit te doen indien de ruimtes niet in gebruik 

zijn. 
• Bij het afsluiten van het gebouw worden zoveel mogelijk computers en andere apparaten 

uitgedaan. 
• Waar mogelijk worden spaarlampen gebruikt. 
• Hout, karton, kunststof, klei en metaal worden waar mogelijk gerecycled.  
• Er wordt gewerkt met bedrijven die ook aan duurzaamheid doen, zoals de inkoop van 

houtsoorten met keurmerk.  
• Er worden zo min mogelijk documenten afgedrukt, en zo veel mogelijk digitaal gelezen. 
• Op de verwarmingsradiatoren zitten thermostaatknoppen. De verwarmingsketels werken via 

een klok, waarin de openingstijden, weekeinden en vakanties staan geprogrammeerd. 
• Dingen die stuk zijn worden zoveel mogelijk gerepareerd. 
• Waar mogelijk wordt bij inkoop voor milieubewust vervaardigd papier, inkt en overige 

materiaal gekozen. 
• Voor catering wordt steeds vaker gekozen voor bedrijven die biologisch verantwoord inkopen. 
• In het onderwijs workshops en activiteitenweken georganiseerd rond duurzame thema’s en 

met lezingen van maatschappelijk bewuste kunstenaars zoals Tinkebell en Aldo Croese. 
• Oude bibliotheekboeken worden aangeboden om gratis mee te nemen. 
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Jaarverslag duurzaamheid de Theaterschool 2013 
 
Onderwijs  
Waar mogelijk worden thema’s gerelateerd aan duurzaamheid geïntegreerd in het curriculum. 
(Gast)docenten, theatermakers en sprekers komen uit een werkveld waarin duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen organisch zijn verankerd. Denk bijvoorbeeld aan de gasten 
in “HALf6”, een publieke talkshow in de Theaterschool.  
 
De Theaterschool kiest voor een zodanige inbedding van duurzaamheid in de organisatie dat deze 
doorwerkt op de lange termijn. Een voorbeeld is de investering in 2013 in de infrastructuur voor LED-
theaterlicht in de studio Theaterpracticum, waar studenten kunnen experimenteren met het maken van 
voorstellingen in de nieuwste energiezuinige theaterspots. 
 
Management  
In de Theaterschool staat duurzaamheid regelmatig op de agenda van het Management Team. De 
facilitair manager en clustercoördinator Uitvoerend hebben dit onderwerp onder hun hoede. De 
facilitair manager is lid van het AHK-Duurzaamheidsplatform.  
 
Verlichting  
Licht in kantoren schakelt op aanwezigheidsdetectie en reageert bij ramen op de hoeveelheid daglicht. 
Badhuizen en toiletten schakelen het LED-licht op detectie. In de meeste kantoorgangen is LED-licht. 
In de overige gangen en studio’s is hoogfrequente TL-verlichting. Andere lampen in het gebouw zijn 
meestal spaarlampen. Bij vervanging van lampen en armaturen wordt bijna altijd voor LED gekozen. 
 
Afval  

• Papier, glas, metaal en chemisch afval worden gescheiden ingezameld. 
• Papier: 

o Informatieverspreiding gebeurt meestal digitaal, waardoor er minder papierafval is. 
o Een aantal medewerkers werkt met iPads en laptops, waarmee de noodzaak om 

documenten uit te printen vermindert.  
• Er is een “witte boekenkast” in de hal. Hier wordt iedereen uitgenodigd om boeken aan te 

bieden, mee te nemen en al dan niet terug te brengen. De meeste boeken zijn afkomstig van 
het opgeheven Theater Instituut Nederland.  

• Decormaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. 
• Uit onderzoek blijkt dat door de lage aantallen aparte inzameling van bekertjes voor recycling 

meer belastend is voor het milieu (door benzine en CO2-uitstoot) dan het omwassen per 
beker. Alleen met een afwasmachine is het duurzamer om met servies te werken. Dit gebeurt 
bij het Servicebureau. 

• In de kantine wordt tegen kostprijs een duurzaam meeneembestek verkocht als alternatief 
voor plastic bestek. 
 

ICT  
Printinstellingen zijn standaard dubbelzijdig voor papier- en bomenbesparing. De print-, 
kopieermachines zijn milieuvriendelijk. Verouderde ICT-apparatuur wordt gerecycled. 
 
Schoonmaak  
Men gebruikt zo min mogelijk water en schoonmaakmiddelen (alleen met doseerdop).  
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Jaarverslag duurzaamheid Nederlandse Filmacademie 2013 
 
De lessen Green Film Making zijn uitgebreid en verbreed naar meerdere vakklassen en andere jaren. 
 
In het voorjaar waren dit introductielessen voor de tweedejaars productiestudenten door Chai 
Locher, een case study van de voor de Green Film Making Competition geproduceerde film Kort! van 
Sabine Smit en vervolglessen met Wiendelt Hooijer en Tim Manschot van Strawberry Earth, waarin 
het Carbon Footprint-budget werd uitgelegd en de studenten als opdracht kregen om hun film te 
begroten volgens het Carbon Footprint-model.  
 
Daarnaast is in samenwerking met het International Science Film Festival en de Franse ambassade 
een Green Film Making Masterclass georganiseerd in EYE, die openstond voor alle studenten. 
Aanwezig waren Green Film making Experts uit Nederland, Duitsland en Frankrijk, zoals Chai Locher, 
Michael Geidl, Ecoprod en Gabriel Chabanier. 
 
Met de Green Film Making Competition organiseert de Filmacademie een Internationale Studenten 
Competitie op het gebied van Green Film Making.   
 
In september zijn alle tweedejaars productiestudenten naar de Green Film Making dag op het 
Nederlands Film Festival geweest. 
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Jaarverslag duurzaamheid Academie van Bouwkunst 2013 
 
Onderwijs 
In het onderwijs is er via projecten en een lezingenreeks, Food Futures en Sustainism[ re]design, 
aandacht gegeven aan duurzaamheid in de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. 
Een aantal studenten is afgestudeerd op hergebruik van gebouwen. 
 
Verlichting 
In het gebouw is men begonnen het vervangen van kapotte spaarlampen door LED-verlichting. Het 
plan is om alle tl-buizen te vervangen door LED-lampen. Het licht in de toiletten is voorzien van 
bewegingsdetectie. 
 
Afval 
Plastic wordt zoveel mogelijk apart ingezameld, het oud papier en karton word gerecycled. Er wordt 
geprobeerd de afvalstroom te verkleinen door  hergebruik van de materialen. Kapotte lampen en oude 
verf wordt een paar keer per jaar door Icova opgehaald. 
 
Verwarming 
De oude ketels zijn vervangen door HR- ketels. De radiatoren in de lokalen zijn niet instelbaar, dat 
gebeurt centraal via geprogrammeerde instellingen. In het weekend en in de vakantieperiodes staat 
alles op spaarvlam. 
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