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Ik maak me soms druk om het milieu
Eerst wil ik jullie een beetje beter leren kennen…



Ik doe in mijn eigen tijd al het een en ander 
om mijn CO2-afdruk te verkleinen



Ik probeer op mijn werk mijn CO2-afdruk te 
verkleinen



Green Labs NL: 
bouwen aan de duurzame labs van de toekomst

- Wat achtergrond: wat zijn de grote problemen op ’t lab?
- Green Labs NL: wie zijn we? wat doen we? 
- Inspireren: wat voor duurzame stappen kan jij zetten? Samen 

brainstormen.



PhD student NKI 
(jaar 3)





The paradox van biomedisch
onderzoek



The paradox van biomedisch
onderzoek



Plastic afval uit het lab

Produceren 5.5 miljoen ton
plastic afval per jaar

x 67

~2% van de 
wereld

Bron: mygreenlab.org & The Caring Scientist: Mission Sustainable podcast



Labs en energieverbruik

Bron: mygreenlab.org & The Caring Scientist: Mission Sustainable podcast

Biosafety
cabinets

x 3,5

-80C vriezers



Energieverbruik: IT op het lab

The carbon footprint of bioinformatics, Grealy et al., Biorxiv 2021

Start analyse

”Supercomputers” / Datafarms / servers

Genome-wide association study
Genoom sequentie van veel individuen

-> associatie tussen een DNA variatie en een ziekte?
17kg CO2 (kost 19 maanden voor een boom)



Water

Bron: mygreenlab.org & The Caring Scientist: Mission Sustainable podcast

Gedeïoniseerd water

Verbruikt water 3:1

Autoclaaf

Verbruikt 230 liter per cyclus!



Wat kunnen we doen..?
Refuse – Reduce – Re-use - Recycle

Doe de flow-kast dicht!

Denk je eraan om ‘m uit te 
zetten? Dank!

Green Teams

Data en analyse:
Up-to-date software

en slimmere logaritmes



SUSTAINABLE SCIENCE IN THE NETHERLANDS 
~ Building the sustainable labs of tomorrow ~ 

@greenlabs_NL

www.greenlabs-NL.eu

Green Labs NL





OUR MISSION
~ Het bieden van een netwerk voor de Nederlandse wetenschappelijke

gemeenschap en het werken aan het verankeren van duurzaamheid als een
belangrijk fundament van wetenschappelijk onderzoek in Nederland ~

Resources ProjectsCommunity Research

GREEN LABS NL NETWORK



Green Labs NL
Community

Community meetings: 
Groene initiatieven van verschillende universiteiten/instituten

Bewustzijn creëren: Lab Waste Day & Freezer challenge



LEAF Pilot Project



Laboratory Efficiency Assessment Framework: Raamwerk voor laboratoria om te
verduurzamen (University College London)

Concrete punten om te verduurzamen (gidsen, calculator)
Lab schrijft een rapport – wordt gecheckt – gecertificeerd

LEAF heeft dus twee rollen:
- Het aanbieden van handvaten voor verduurzaming
- Het mogelijk maken om te certificeren

LEAF initiatief



LEAF: hoe krijg ik brons?
Een aantal voorbeelden

Afval – Mensen – Inkoop – Apparatuur – Samples - Kwaliteit

Afval
Een lab moet de juiste bakken hebben voor afval, met duidelijke
instructies. Klinisch afval wordt verbrand op hoge temperaturen, 
dit is schadelijk en duur. 
Mensen
Een lab heeft duidelijke protocolen en procedures paraat voor als werknemers nieuw
binnenkomen.
Binnen het lab wordt er iemand/een groep genomineerd tot ‘driving force’



LEAF: hoe krijg ik brons?
Een aantal voorbeelden

Afval – Mensen – Inkoop – Apparatuur – Samples - Kwaliteit

Inkoop
De energie consumptie en materiaalkeuze wordt meegenomen in 
het proces van het aanschaffen van nieuwe apparatuur. 

Apparatuur
Hitte bronnen op vriezers worden niet geblokkeerd en de filters vaak schoongemaakt.
Vriezers/ovens/incubatoren worden alleen gebruikt als ze zo vol mogelijk zijn.  
Flow cabinets zitten altijd zover mogelijk dicht. 
Samples
Er is een system in plaats voor het delen van stoffen/chemicaliën onder alle lab-
members



LEAF: hoe krijg ik zilver?
Net een paar stappen verder

Afval
Het lab heeft onderzocht hoe het gebruik van single-use 
plastics/consumables verminderd kan worden.

Mensen
Het lab heeft buiten de eigen grenzen gecommuniceerd over duurzame praktijken, 
bijvoorbeeld bij andere groepen/departementen. 

Apparatuur
Er is een plan voor het regelmatig ontdooien en opruimen van ULTs, het checken van 
de seals en het schoonmaken van filters. ULTs naar -70C. 
Wasmachines en autoclaven runnen alleen als ze vol zijn. 



Doel GLNL: laboratia helpen op weg naar duurzaamheid
LEAF als tool om dat te bereiken

Opgezet in de UK – werkt het ook in Nederland?
Is het geschikt om labs op weg te helpen?

LEAF initiatief



LEAF OPSTARTEN IN NL: Phase 1
Sept 2021- Dec 2021



PILOT IN THE NETHERLANDS

Phase 1
Sept 2021- Dec 2021



PILOT IN THE NETHERLANDS

24   labs signed up

5    bronze achieved

Phase 1

29

7

1 silver achieved



LEAF Pilot Project

Phase 1 Phase 2

Sept 2021- Dec 2021 Jan 2022 - Dec 2022
• Kwantitatieve

analyse van geld-
en CO2-
emissiereducties

• Methodologie
analyse verslagen
en papers

• “Best practice” 
documenten en 
guidelines

• Nederland-
specifieke 
documenten voor 
duurzame labs

10 + 
Dutch public 

research 
organisations

LEAF voor klinische laboratoria?



Sustainable
Research
Symposium
Onderwerpen:
- Huidige status van duurzaamheid in de 

wetenschap
- Communiceren met je collega’s over 

duurzaamheid op werk
- Duurzaamheid als criterium voor beurzen
- Innovatieve duurzame oplossingen in academie 

en industrie



Sustainable
Research
Symposium
Hoe verlagen we de impact van ons symposium
- Hybride vorm: zowel op locatie als via Zoom
- Publiek aansporen om de trein te nemen/samen 

naar 1 scherm te kijken
- Veganistische versnaperingen tijdens 

koffie/lunchpauze (en niks weggooien)
- Duurzame cadeaus voor sprekers
- Na afloop: inschatting maken van de impact



Vragen?

Pak ondertussen je telefoon..
Ga naar www.menti.com
En gebruik de code: 1177 7428

http://www.menti.com/


Green Labs NL

@greenlabs_NL

Take home message

Bedankt voor jullie tijd en aandacht!

Volg ons op Twitter om op de 
hoogte te blijven of om contact op 
te nemen. 


