
                                                     
  
                    

 
      

 

Wageningen University & Research (WUR) wint de SustainaBul 2021! 
 

Worden de studenten van nu klaargestoomd om te werken aan een duurzame toekomst? In 
Wageningen in ieder geval wel. De WUR eindigde bovenaan de ranglijst van de SustainaBul 
2021 en mag zich daarmee de duurzaamste hoger onderwijsinstelling van Nederland 
noemen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Studenten voor Morgen.  
 

Jongerenorganisatie Studenten voor Morgen zocht voor het tiende achtereenvolgende jaar uit in 
hoeverre hoger onderwijsinstellingen daadwerkelijk zijn gericht op duurzaamheid. Door meer dan 
30 studenten uit het hele land werden in totaal 32 hoger onderwijsinstellingen getoetst op basis van 
hun duurzaamheidsprestaties. De instellingen werden op verschillende thema's beoordeeld op de 
integratie van duurzaamheid binnen de categorieën onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 
Achter de WUR zakte voormalig titelhouder Hogeschool Van Hall Larenstein naar de tweede plek en 
bemachtigde dit jaar ook de Universiteit van Amsterdam een plekje in de top drie.  
 

“Deze 10e editie is de stimulerende werking van de SustainaBul over de jaren heen goed te zien en kunnen we 
concluderen dat onderwijsinstellingen steeds meer aandacht besteden aan verduurzaming. Op naar de volgende 
edities met nog meer impact!" aldus Sophie Bakker, projectleider SustainaBul en Secretaris van 
Studenten voor Morgen. 

 

Een integrale benadering van duurzaamheid 
Instellingen die hoog eindigen in de SustainaBul-ranglijst nemen duurzaamheid op een integrale 
manier op in hun beleid. Zo wordt duurzaamheid niet alleen behandeld in studierichtingen waarin 
dit voor de hand ligt, maar is het streven om dit te integreren in het curriculum van elke opleiding. 
Ook in het onderzoek wordt bij deze instellingen duurzaamheid vaak integraal en vanuit 
interdisciplinair oogpunt behandeld. Daarnaast worden er op verschillende thema's, van mobiliteit 
tot de kantine en van groene energie tot afval, vooruitstrevende duurzaamheidsmaatregelen 
genomen. Toch kunnen er bij zowel de hoog scorende als de laag scorende instellingen nog grote 
stappen worden gezet. De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties 
zouden hierin als leidraad moeten dienen.  
 

Voormalig hekkensluiter wint prijs voor best practice en stijgt zes plaatsen 
Om kennisdeling te stimuleren, kregen de hoger onderwijsinstellingen bonuspunten voor het 
aanleveren van zogeheten ‘best practices’ waarmee zij op een creatieve manier werken aan 
verduurzaming. Het ‘WOOW’-project van Zuyd hogeschool, de instelling die vorig jaar nog als 
laatste eindigde in de ranglijst, werd dit jaar door een vakjury verkozen tot de winnaar van alle 
aangeleverde best practices. Daarnaast hebben inspanningen van deze hogeschool naar aanleiding 
van hun voormalige laatste plek, gezorgd voor een knappe stijging van zes plaatsen in de ranglijst 
ten opzichte van vorig jaar. Dit voorbeeld is illustratief voor de stimulerende werking van de 
SustainaBul.  
 



                                                     
Studenten roepen op tot groene reset  
Voorzichtig mogen hoger onderwijsinstellingen hun studenten weer verwelkomen. De pandemie 
heeft meer dan ooit het belang van een duurzame wereld getoond en laat tevens zien dat er veel 
mogelijk is als we iets als een crisis beschouwen. Daarom roept Studenten voor Morgen, dat meer 
dan 40 aangesloten lidorganisaties vertegenwoordigt, hoger onderwijsinstellingen op om juist nu 
duurzamer uit deze crisis te komen. Een ‘groene reset’ kan door elke instelling nagestreefd worden 
door duurzaamheidsambities in het beleid aan te scherpen, concretere strategieën te ontwikkelen 
en implementatie overzichtelijk te monitoren.  
De SustainaBul 2021 is mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Amber. 
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Noot voor de redactie 
Het SustainaBul benchmarkrapport is beschikbaar op de SustainaBul website.  
 
Tijdens de uitreiking op 28 mei tijdens de Groene Peper werd de ranglijst bekend gemaakt. Ook werd 
er een aanvullende prijs uitgereikt voor de best practices, praktijkvoorbeelden die aan de 
verduurzaming bijdragen en deze stimuleren.  
 
Over Studenten voor Morgen 
Studenten voor Morgen is het studentennetwerk voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. 
Studenten voor Morgen zet zich samen met 40 lidorganisaties in diverse studentensteden in voor 
duurzamer onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen. 
 
 
 
 
 
  



                                                     
 
 
 

 


