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Welkom bij de derde editie van de nieuwsupdate #HUDuurzaamDoen. Er gebeurt veel op het
gebied van duurzaamheid op Hogeschool Utrecht. In deze nieuwsbrief veel SDG-
gerelateerde activiteiten én inspiratie voor de zomervakantie. 

Word lid van de SDG Community Samen Duurzaam

In de HU Community Samen Duurzaam kun je je eigen duurzame initiatieven op de HU of
privé onder de aandacht brengen. Je vindt er lesmateriaal over de 17 SDG’s én je kunt je
laten inspireren met leuke presentaties en tips van duurzame HU collega's. 

Student op de barricaden

Student Youri van der Plas heeft zich
aangesloten bij de actiegroep Fossielvrij
Hoger Onderwijs Utrecht. Hij vindt het
belangrijk om een bijdrage te leveren aan de
transitie naar een duurzame samenleving:
"Als je later terugkijkt op 2021, bleef je dan in
je stoel zitten of kwam je in actie?" 

Lees meer

Diversiteit en inclusie  
 

Veel initiatieven rondom diversiteit en
inclusie de afgelopen weken op HU: 
van workshops en dialoogsessies over je
thuis voelen op de HU tot de aanleg van het
langste regenboogfietspad ter wereld op het
USP.
 

Lees meer

Duurzaam nieuws in
Trajectum

HU vijfde op ranglijst
SustainaBul 2021 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abf24846aeaa44f2a9ada9298846ed82e%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b2e5984-cf6e-497c-8371-81a0b4bf59d6&tenantId=98932909-9a5a-4d18-ace4-7236b5b5e11d
https://husite.nl/duurzaam/hoe-kijk-je-straks-terug-op-deze-tijd/
https://husite.nl/duurzaam/initiatieven-rondom-diversiteit-en-inclusie/
https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25webversion%25%25
https://youtu.be/le0Ub9y3Nxk


Een podcast over hoe Utrecht er over 30 jaar
uitziet met lector Mieke Oostra en een
groene rubriek voor studenten. Ook
Trajectum bericht volop over duurzaamheid. 
 

 Lees meer

De HU eindigde dit jaar als vijfde op de
algemene ranglijst, maar is nog steeds de
tweede duurzame hogeschool. We ontvingen
waardevolle feedback van de Studenten
voor Morgen.

Lees meer

In de zomer
9-12 juli: Duurzaam weekend Utrecht: 3 dagen vol activiteiten en
inspiratie op het Neude.
 
23-27 augustus: Summer School Smart Sustainable Cities
 
Kijk- en leestips: Een aantal mooie boeken én een
indrukwekkende documentaire over duurzaamheid
 

Afmelden of aanmelden voor Nieuws #HUDuurzaamdoen?
Stuur een email naar Duurzaamdoen@hu.nl

https://husite.nl/duurzaam/duurzaamheid-op-het-journalistieke-platform-van-hu/
https://husite.nl/duurzaam/sustainabul/
https://duurzameweek.nl/duurzaam-weekend-utrecht-2021
https://www.smartsustainablecities.nl/nieuws/2001971.aspx?t=Weer-een-Summer-School-Smart-Sustainable-Cities
https://husite.nl/duurzaam/kijk-en-leestips-voor-de-zomervakantie/
mailto:duurzaamdoen@hu.nl

