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Duurzaamheid 
 
Situatieschets 
 
De TU Delft heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De campus in de huidige 
vorm draagt immers significant bij aan on andere de luchtvervuiling van de regio Haaglanden. Door de 

doelstelling van 2030 wordt dit probleem grotendeels opgelost. De universiteit is dan ook hard bezig om 
deze ambitie te implementeren in onder andere de campus. Met het nieuwe energie neutrale gebouw 
Pulse en het toekomstige energieleverende gebouw Echo, worden er al wat stappen gezet. De 
universiteit is zelfs bezig met een aardwarmteproject waarmee de universiteit een landelijk boegbeeld 

zou kunnen worden voor groene energieopwekking. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe 
bouwstijlen zoals groene muren bij de parkeerplaats P-sports en het nieuwe gebouw Echo. 
 
ORAS heeft de afgelopen jaren ook niet stilgezeten. Met initiatieven als klimaatneutraal printen, en het 

recyclen van koffiebekers is de campus al duurzamer. Ook kijkt ORAS ambitieus naar de toekomst met 
meerdere initiatieven zoals energiegebruik van een ruimte baseren op de bezetting, statiegeld 
blikjes/flesjes inzamelen op de campus voor financiële compensatie, meer (waterbesparende) 
veganistische opties in koffieautomaten en een ‘Sustainability fund’ waarmee duurzame initiatieven op 
de universiteit kunnen worden gesubsidieerd.  

 
 

Visie ORAS 
 
Deze initiatieven zijn voornamelijk gefocust op het verduurzamen van de campus. Ook duurzaamheid 
in het onderwijs is aangehaald; het standpunt is dat duurzaamheid in het onderwijs een 
verantwoordelijkheid is van de gediplomeerde docenten, die meer weten van de actuele ontwikkelingen 
in hun vakgebied. Docenten verplichten duurzaamheid in de leerdoelen op te nemen kan dus ongepast 

zijn, vindt ORAS. ORAS vindt duurzaamheid belangrijk. Echter is duurzaamheid niet een dossier, omdat 
het in alle pijlers/portefeuilles terug komt: 

 
Onderwijs 

 
“De TU Delft moet de student onderwijzen in disciplines die nu en in de toekomst belangrijk zijn voor 
een ingenieur” 
De maatschappij is aan het verduurzamen, dus de TU Delft moet de studenten ook de duurzame kennis 

bij brengen. Docenten zijn het beste op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied en 
weten dus beter wat de gepaste vakken zijn om duurzaamheid in te verweven. ORAS wil dat de TU 
Delft inventariseert en stimuleert dat docenten bij de tijd blijven.  

 
Faciliteiten 

 
“De campus moet een levendige, veilige, bereikbare en inspirerende omgeving zijn” 
Wanneer de campus verduurzaamt inspireert dit studenten ook om bewuster om te gaan met onze 

omgeving. ORAS vindt dat het goede voorbeeld geven, bijdraagt aan een duurzamere studentencultuur. 
Immers, goed voorbeeld doet goed volgen. ORAS wil studenten motiveren om naar de campus te 
komen. Op de campus ontmoeten studenten elkaar en dit komt de prestaties van studenten ten goede. 
ORAS zet zich hierom in voor een levendige en duurzame campus.  

 
  



 
Ontplooiing 

 
“De TU Delft moet elke student stimuleren zich binnen en buiten de studie te ontplooien” 

ORAS vindt dat de TU Delft zich actief in moet zetten om de student te stimuleren extra curriculaire 
activiteiten te ondernemen en zich naast zijn studie te ontplooien. Hieronder vallen ook duurzame 
initiatieven/projecten/besturen/commissies etc.  
 


