Uitnodiging | Invitation

Opening academisch jaar
Opening Academic Year
4 september 2017

Het College van Bestuur van de Universiteit
Leiden nodigt u graag uit voor de opening
van het academisch jaar 2017-2018

Maandag 4 september 2017 om 15.00 uur
Programma
Welkom door prof.mr. Carel Stolker, rector

Het programma begint om 15.00 uur precies.

magnificus en voorzitter van het College van

Wilt u vóór 14.55 uur plaatsnemen? Na afloop

Bestuur

van de plechtigheid, om omstreeks 16.30 uur, is
er een receptie.

Openingsspeech door Merijn Tinga, Leids
alumnus Biologie, Plastic Soup Surfer en

De plechtigheid wordt simultaan vertaald in

voorvechter van een duurzame wereld,

het Engels.

waarin we alles recyclen
Als u de bijeenkomst wilt bijwonen, wordt
Muzikaal intermezzo door het Grootkoor van

u vriendelijk verzocht om u vóór 25 augustus

het Leids Studenten Koor en Orkest Collegium

aan te melden via www.universiteitleiden.nl/

Musicum

opening-academisch-jaar.

Learning@LeidenUniversity door prof. dr.
ir. drs. Hester Bijl, vice-rector magnificus
Bekendmaking van de LUS Onderwijsprijs 2017
door Ghislaine Voogd, voorzitter van het Leids

De plechtigheid vindt
plaats in de Pieterskerk,
Pieterskerkhof 1A te Leiden

Universitair Studentenplatform (LUS)
Uitreiking Gratama Wetenschapsprijs 2017
De openingsplechtigheid is ook live te volgen
Afsluiting door prof. mr. Carel Stolker

#oaj17

via www.universiteitleiden.nl.

The Executive Board of Leiden University is
pleased to invite you to the opening of the
2017-2018 Academic Year

Monday, 4 September 2017 at 15.00 hrs
Programme
Welcome by Professor Carel Stolker, Rector

The programme will commence at 15.00 hrs.

Magnificus and President of the Executive

promptly. Please be seated before 14.55 hrs.

Board

The ceremony will be followed by a reception
at approximately 16.30 hrs.

Opening address by Merijn Tinga, Leiden
alumnus Biology, Plastic Soup Surfer and

A simultaneous English translation of the speeches

forerunner of a sustainable world, in which

will be provided.

we recycle everything
If you wish to be present at the ceremony,
Musical interlude by the Choir of the Leiden

please register via www.universiteitleiden.nl/en/

Student Choir and Orchestra Collegium

opening-academic-year before 25 August.

Musicum
Learning@LeidenUniversity by Professor
Hester Bijl, Vice-Rector Magnificus
Presentation of the 2017 Leiden Teaching
Prize by Ghislaine Voogd, Chair of the Leiden

The ceremony will take
place in the Pieterskerk,
Pieterskerkhof 1A in Leiden

University Student Platform
Conferral of the 2017 Gratama Science Prize
The opening ceremony will also be broadcast live
Closing remarks by Professor Carel Stolker

#oaj17

via www.universiteitleiden.nl/en.

Duurzaamheid is een onderwerp voor de

Sustainability within Leiden University

universiteit op drie vlakken: bedrijfsvoering,

manifests itself in three different areas:

onderwijs en onderzoek.

business operations, teaching and research.

Universiteit Leiden

Leiden University

staat midden in de maatschappij, en wil

is at the heart of the community and wants

bijdragen aan een duurzame samenleving.

to contribute to a sustainable society.

is trots op de nummer 3-positie in de

is proud of the number 3 position in the

SustainaBul duurzaamheidsranking.

SustainaBul sustainability ranking.

k leurt steeds groener, vooral dankzij onze

is becoming increasingly green, mainly thanks

studenten, die kritisch met ons meedenken over

to our students, who provide critical input on

duurzaamheid en vaak het initiatief nemen voor

sustainability issues and often take initiative

projecten.

on projects.

met ons Gorleausgebouw als ‘Very Good’

w ith our Gorlaeus Building as ‘Very Good’

gecertificeerd volgens BREEAM-NL.

certificated by BREEAM-NL.

Een greep uit de projecten van ons

A sample of projects from our

milieubeleidsplan

Environmental Policy Plan

De jaarlijkse hoeveelheid afval per student daalt

T he annual amount of waste per student will

tot maximaal 25 kilo in 2020.

decrease to a maximum of 25 kilos in 2020.

We kiezen bij nieuwe bedrijfswagens voor

We now choose environmentally friendly

milieuvriendelijke varianten.

models when purchasing University vehicles.

Meer aandacht voor duurzaamheid in onderwijs

Sustainability needs to be further integrated

en onderzoek.

into teaching and research tasks.

Bij dienstreizen korter dan 6 uur is de trein

T he train is the standard mode of travel for

de norm.

business trips shorter than 6 hours.

Op grotere universiteitslocaties komen

Larger University locations will have separate

gescheiden inzamelpunten voor papier,

collection points for paper, plastic, and business

plastic en bedrijfsafval.

waste.

Ieder gebouw krijgt tappunten voor kraanwater

We will eliminate water coolers; all buildings

in plaats van waterkoelers

will have tap water stations.

Grotere parkeerlocaties krijgen oplaadpalen

Larger parking locations will be equipped with

voor auto’s.

charging stations for electric vehicles.

100% groene energie: electra is 100%

100% green energy: electricity is 100% Dutch

Nederlandse windenergie.

wind energy.

Plaatsing van 2000 zonnepanelen op

Placement of 2000 solar panels on university

universitaire gebouwen.

buildings.

