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Welkom bij de vierde editie van de nieuwsupdate #HUDuurzaamDoen. In deze nieuwsbrief
o.a. een terugblik op de HU Dag van de Duurzaamheid, die dit jaar in het kader van de
Utrecht Science Week georganiseerd werd. 

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. 

HU Dag van de
Duurzaamheid

De duurzame missie van de HU, hoe we
bijdragen aan de Sustainable Development
Goals en de Sustainable Campus Challenge:
dat waren de belangrijkste onderwerpen die
donderdag 14 oktober de revue passeerden
op de Dag van de Duurzaamheid van de HU.
In alle programmaonderdelen kwam het
dagmotto, ‘Samen duurzaam’, aan bod.

Lees meer

Green Office organiseert
kledingruil 

De grootste tip en de enige oplossing tegen
de niet-duurzame consumptiemaatschappij:
consuminderen! Daarom houdt GOHU, met
behulp van student Pleun Kievits, op 19
november een kledingruil. De kledingruil is
voor alles en iedereen, dus medewerkers en
docenten van de HU zijn ook meer dan
welkom.

Lees meer

Leerboek Smart Meet-up over eten en

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/terugblik-hu-dag-van-de-duurzaamheid-2021/
https://husite.nl/duurzaam/kledingruil-voor-medewerkers-en-studenten/
https://mailing.hu.nl/mailcamp/admin/%25%25webversion%25%25


Sustainable Cities
enthousiast ontvangen

Het leerboek is gebruikt bij de minor ‘Smart
Sustainable Cities’ en heeft studenten
handvatten gegeven voor het onderzoeken
van slimme duurzame steden en het
ontwikkelen van oplossingen voor
duurzaamheidsuitdagingen.

 Lees meer

koken uit alle windstreken:
Food for Talk 

HU Home, Podium en het Green Office HU
slaan de handen ineen voor deze editie van
Food for Talk. Laat je inspireren door de
Syrische keuken. Iedereen is welkom om te
praten en te proeven op donderdag 18
november. 

Lees meer

Agenda
27 november: Fun Run, een bijzonder hardloopevenement dóór
gebouwen en andere highlights van het Utrecht Science Park:
https://www.uspcampusrun.nl/ 
 
Hele maand november: Groene Challenge van UU Studium
Generale: SG Groene Challenge (uu.nl)
 
12 januari: TedX Countdown, Stadsschouwburg Utrecht. Lees
meer op Max Zero Impact - TEDxUtrecht
 

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

https://www.smartsustainablecities.nl/nieuws/2075970.aspx?t=Boek-Smart-Sustainable-Cities-met-veel-enthousiasme-gebruikt-in-het-onderwijs
https://husite.nl/duurzaam/?p=2352&preview=true
https://www.uspcampusrun.nl/
https://www.sg.uu.nl/challenge/
https://tedxutrecht.com/max-zero-impact/
mailto:duurzaamdoen@hu.nl

