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Geachte lezers, beste vrienden,

De TU Delft behoort tot de top van de wereld op het gebied van 
technologie. Grote ontdekkingen zijn hier in het verleden gedaan 
en worden hier nog steeds gedaan. 

Aan de TU Delft zijn steeds nieuwe generaties talenten opgestaan 
met kennis en nieuwsgierigheid, die ze hebben meegenomen en 
verderop in hun leven hebben toegepast. 
Elke alumnus is hier onderdeel van, heeft dit meegemaakt 
en heeft zo verderop in zijn leven het vuur van de TU Delft 
doorgegeven. Niet voor niets staat een vlam boven het TU Delft 
beeldmerk. 

Daar wil je als alumnus bij betrokken blijven. Wij stellen elke 
alumnus in staat om echt bij de TU Delft betrokken te blijven door 
mee te maken, mee te bouwen en mee te doen met wat er nu 
gebeurd. 

Vanaf de zomer heeft het Bestuur van het Universiteitsfonds 
Delft daarom gewerkt aan een meer gerichte, ambitieuze koers 
voor het fonds. We willen bij de top Universiteitsfondsen van 
Nederland gaan behoren.

Doel van de koers is het versterken van de banden met de Alumni 
en Bedrijven, teneinde de ontwikkeling van Talent significant te 
kunnen ondersteunen. Vooruitlopend hierop zijn in 2013 al een 
aantal nieuwe acties van start gegaan.

Zo is er tijdens de start van het nieuwe collegejaar, in de OWee, 
begonnen met het werven van “studentvrienden”. Doel hiervan 
is enerzijds het vergroten van de bekendheid van het fonds onder 
studenten, en anderzijds het laten wennen van studenten aan 

Voorwoord

“Het UfD verbindt alumni door ‘deel te nemen’, 
‘bij te dragen’ of ‘samen te werken’ aan het 

ontwikkelen van Talent.”

Zij benadert zowel individuele alumni als bedrijven met 
alumni voor financiële bijdragen met specifieke proposities. 
Het UfD gebruikt deze bijdragen voor het steunen van 
talentvolle TU studenten. Dit gebeurd via prijzen en door 
ruimte tot ontplooiing te creëren met beurzen, fondsen en 
subsidies.

“Het UfD streeft ernaar om qua vermogen en 
uitkeringen aan doelen in 2020 bij de top 5 

grootste universiteitsfondsen in Nederland te 
horen”

Dit willen we omdat we een betrouwbare en significante 
financiële ondersteuning aan talent willen bieden.  Ons doel 
is om in 2020 jaarlijks 1 miljoen euro uit te keren aan prijzen, 
fondsen, beurzen en subsidies.

Hiertoe willen we de bekendheid van het fonds onder 
studenten en alumni vergroten tot 80% in 2020, en willen we 
10% van de alumni van de TU Delft (dat zijn er ca. 65.000) 
aan ons verbonden hebben als Vriend van de TU Delft.

Wat is de rol van het UfD?

Hoe doet het UfD dit?

Wat wil het UfD bereiken?

“Het UfD steunt het talent van de toekomst en 
verbindt hen met alumni om zo het vuur van 
powerhouse TU Delft door te geven aan de 

volgende generatie”

De kennis, nieuwsgierigheid en ervaringen van vorige 
generaties talent zijn als vuur dat kan worden doorgegeven 
aan de huidige en toekomstige generaties. Dit kan door bij te 
dragen aan het UfD.

Het UfD verbindt individuele alumni of alumni bij bedrijven 
met nieuwe generaties talent. Hierdoor kan het UfD de 
huidige en toekomstige generaties talent stimuleren door 
prijzen en subsidies uit te keren en structureel ruimte geven 
om tot ontplooiing te komen. TU Delft studenten kunnen in 
aanmerking komen als individu of groep voor ondersteuning 
van studiegerelateerde activiteiten.
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Onze visie

een “relatie” met het fonds, middels een jaarlijkse bijdrage van 
5 euro.

Aan het einde van het jaar heeft ook het eerste “Goede Vrienden 
Diner” plaats gevonden. De avond werd bezocht door 70 alumni, 
die allen een sterkere band met het fonds hebben, en hetzij 
via hun bedrijf, hetzij privé, als grotere donateur optreden. In 
dit jaarverslag kunt u verderop meer hierover zien en lezen. 
Voor 2014 staat dit evenement wederom gepland, en wel op 
donderdag 6 november.

Natuurlijk zijn ook in 2013 weer veel prijzen en subsidies 
uitgereikt aan het talent van de toekomst, onze belangrijkste 
doelgroep: de studenten aan de TU Delft. In dit jaarverslag treft u 
foto impressies en overzichten hiervan aan. Het verheugd ons dat 
wij in 2013 weer vier nieuwe bedrijven bereid hebben gevonden 
een prijs te ondersteunen: IHC Merwede, Royal HaskoningDHV, 
Damen Shipyards en DAF.

In het jaar dat voor ons ligt zullen wij doorgaan met de 
professionalisering en versterking van het fonds. Zo zal de 
vriendenwerving grootschalig voortgezet worden, en ook zal op 
zoek gegaan worden naar nieuwe bedrijven om een relatie mee 
aan te gaan. Mocht u hiervoor suggesties hebben, aarzel dan niet 
om contact op te nemen met ons.

Ik hoop velen van u in het komende jaar te mogen ontmoeten,

Met vriendelijke groet,

Ir. Michael Wisbrun
Voorzitter UfD

“De TU Delft is de plek waar Technologie en 
Talent samenkomen en essentieel voor het 

succes van de samenleving”

Technologische ontwikkelingen staan aan de basis van de 
vooruitgang van de samenleving en zullen een steeds grotere 
impact op de samenleving hebben. Huidige en toekomstige 
studenten moeten gestimuleerd worden en de ruimte krijgen 
zich te ontwikkelen tot technisch toptalent variërend van 
specialist tot generalist. Het samenkomen van toptalent en 
technologie maakt van de TU Delft een powerhouse dat 
behoort tot de internationale top en de plek waar innovatie 
vandaan moet komen.

Waarom de TU Delft ondersteunen?
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Organogram organisatie

Zoals elke organisatie is ook het Universiteitsfonds 
Delft opgebouwd uit verschillende 
onderdelen. Zo is er een bestuur dat wordt 
geadviseerd door de Raad van Advies, en zijn er 
verschillende commissies. Daarnaast zorgt het 

Bureau voor het dagelijkse reilen en zeilen van de 
stichting. 
Het onderstaande organogram geeft een overzicht 
van de structuur van het UfD en de verschillende 
taken die zij uitvoert.

* Het Ambassadrice Fonds wordt mogelijk gemaakt door een particuliere schenking
   Het Stagefonds wordt mogelijk gemaakt door sponsor TBI 

Bestuur
Het Bestuur heeft als taak het vaststellen van, en toezicht 
houden op het door het fonds te voeren beleid. De 
voorzitter en leden zijn bijna altijd Delftse alumni en 
brengen zonder uitzondering grote bestuurlijke kennis 
en ervaring mee. De voorzitter van de Commissie van 
Uitvoering maakt altijd deel uit van het Bestuur, net als 
een lid van het College van Bestuur van de Technische 
Universiteit Delft. De samenstelling in 2013 was als volgt:

ir. M.H. Wisbrun (voorzitter)
ir.drs. W.J.N. Hoek (secretaris/penningmeester)
drs. D.J. van den Berg (voorzitter CvB TU Delft)
prof.dr.ir. K. van der Werff (voorzitter CvU)
ir. S.M. Blom
ir. J. Bronsing
ir. T.J.G. Collot d’Escury
ir. B.M. van Ee
ir. P.J. Heijboer
ir. N. Maas
ir. R.P. van Wingerden MBA

Raad van Advies
De Raad van Advies staat het Bestuur met raad ter zijde. 
Naast de door de leden verleende steun met betrekking 
tot de fondsenwerving vervult de Raad van Advies een 
belangrijke netwerkfunctie tussen de TU Delft en de 
markt van ingenieurs. Voor een overzicht van de leden 
van de Raad van Advies in 2013 kunt u terecht op blz. 17.

Commissie van Uitvoering
De Commissie van Uitvoering bestaat uit 11 vertegenwoordigers, 
die door de faculteiten van de TU Delft worden aangewezen. Deze 
Commissie is bevoegd de bestemming aan te wijzen van de door het 
Bestuur ter beschikking gestelde gelden en beslist zelfstandig over de 
ontvangen verzoeken om subsidie. De leden in 2013 waren:

Voorzitter  prof.dr.ir. K. van der Werff
BK  prof.dr.ir. V.H. Gruis
TB  prof.dr.ir. W.A.H. Thissen
LR  ir. J.A. Melkert
TN  prof.dr.ir. C.R. Kleijn
CT  prof.dr. P.C. Rem
IO  prof.dr. H. de Ridder
EWI  prof.dr. B. de Pagter     
3mE  prof.dr.ir. B.J.Boersma
TA  dr. M.E. Donselaar
ST/LST  dr.ir. A.J.J. Straathof
International Office  mw. G. de Graaf

Ambassadrice Fonds
Het Ambassdriceproject heeft tot doel meer meisjes 
te interesseren voor een studie aan de TU Delft. De 
formule die het project gebruikt is die van rolmodellen. 
Goede Delftse studentes gaan terug naar hun oude 
school om te vertellen dat studeren in Delft een leuke 
en ook haalbare aangelegenheid is, met zeer goede 
toekomstperspectieven.

Commissie van Toezicht
Voluit: de Commissie van Toezicht van het 
Alumnifonds. Bij samenvoeging van de   
Alumnivereniging en het Universiteitsfonds 
in 2010 is het vermogen van de Alumnive-
reniging in een fonds op naam gestort: het 
Alumnifonds. Vanuit het Alumnifonds wordt 
jaarlijks de Alumnus van het Jaar en de PhD 
award ondersteund.
De samenstelling van de Commissie van 
Toezicht is als volgt:

ir. N. Maas (voorzitter)
ir. J. Bronsing
prof.dr.ir. J.T. Fokkema
ir. M.P. Oosten
ir. R. Vugts

Bureau
Het Bureau voert het door het Bestuur vastgestelde beleid uit en ondersteunt de 
diverse commissies. Het Bureau is het eerste contactpunt van het Universiteitsfonds 
Delft en neemt de dagelijkse taken voor haar rekening. Hieronder vallen ook de 
organisatie van de prijsuitreikingen en het contact met de Vrienden.

Het Bureau heeft als vaste kern een directeur, een administrateur en een 
secretaresse. Naar behoefte worden tijdelijk extra medewerkers aangetrokken, 
veelal studenten. Alleen de secretaresse heeft een vaste aanstelling (gedetacheerd 
door de TU Delft), alle overigen werken als part-timers. Op deze wijze worden de 
overheadkosten zo laag mogelijk gehouden. 

Vrienden van de TU Delft
Alumni die een donatie doen aan het UfD, worden “Vriend van 
de TU Delft”. Hiermee steunen zij de activiteiten van het UfD.

Donaties kunnen via een jaarlijkse machtiging of een éénmalige 
machtiging door het UfD worden geïncasseerd, maar 
kunnen ook overgemaakt worden naar de vriendenrekening 
NL19FVLB0226850471. Vrienden die ons steunen met minimaal 
€ 100,- per jaar, ontvangen uitnodigingen voor al onze 
prijsuitreikingen en jaarlijks ook ons jaarverslag. Speciaal voor 
Vrienden die jaarlijks €500,- of meer bijdragen organiseren wij 
het “Goede Vrienden Diner”.

Stagefonds
In januari 2012 zijn TBI Holdings B.V. en het Universiteitsfonds Delft een 
overeenkomst aangegaan, waarbij TBI gedurende 5 jaar een bedrag 
van € 13.500 beschikbaar stelt voor studenten van de TU Delft die als 
onderdeel van hun studie op stage gaan.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het stagefonds 
moeten het lid van de Commissie van Uitvoering en de stage-
coördinator van de desbetreffende faculteit toestemming geven.
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van ir. Rudy van der Meer als voorzitter en is zijn opvolger ir. 
Michael Wisbrun aan de slag gegaan. Ook binnen het bureau 
hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden: in februari was ir. 
Meine Oosten al begonnen bij het fonds, om per 1 april het 
directeurschap van ir. Max van der Laan over te nemen. In juni is 
met een gezellige borrel officieel afscheid genomen van Max, die 
het Bureau van het UfD 12 jaar lang met veel passie heeft geleid.  
Ten slotte heeft het bureau in juli ook afscheid genomen van Joop 
Vonk, die 5 jaar lang de fondsenwerving en de Raad van Advies 
onder zijn hoede had. Deze functies worden sindsdien door 
Meine Oosten, de nieuwe directeur, vervult.

Nieuw initiatief: de OWee Actie 
Na de zomer is een geheel nieuwe activiteit van de grond 
gekomen: de werving van studentvrienden tijdens de OWee 
(de ontvangstweek van de TU Delft en de Delftse hogescholen) 
in augustus. Vanaf dit jaar kunnen ook studenten “Vriend van 
de TU Delft” worden. Het doel van deze actie is tweeledig. 
Enerzijds willen we hiermee een grotere bekendheid van het 
fonds onder de studentenpopulatie laten krijgen. Anderzijds 
willen we studenten laten “wennen” aan het idee dat zij het 
Universiteitsfonds kunnen ondersteunen, zodat zij dat na hun 
studie blijven doen. 
Voor 5 euro per jaar worden de studentvrienden rechtstreeks 
op de hoogte gehouden van alle activiteiten van het fonds, 
ontvangen zij een welkomstcadeau en mogen zij bovendien 
aangeven welke studievereniging of culturele/sportvereniging 
hun donatie krijgt. De vereniging die door de meeste student-
vrienden werd ondersteund, kreeg een verdubbeling van die 
bijdragen van het fonds. In 2013 was het de Vereniging voor 
Technische Physica, de studievereninging van de faculteit TNW, 
die deze eer te beurt viel!
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Jaarverslag in woorden

Nieuw record UfD-Cofely Energy Efficiency Award
Nadat januari een rustige maand betrof, werd in februari al 
weer voor de vierde keer de UfD-Cofely Energy Efficiency Award 
uitgereikt. Studenten die innovatieve ideeën op het gebied van 
duurzame energiebronnen, energiebesparing of CO-2 reductie 
hebben uitgewerkt tijdens hun master thesis maakten kans op 
deze prijs.  Dit jaar haalde de prijs met 24 inzendingen een nieuw 
record! Yes!Delft wist de uitreiking te ondersteunen door het 
aanbieden van de LaunchLab Prijs ter waarde van 2.500 euro 
waarmee hoofdprijswinnaar Lourens Meijer zijn idee om kan 
zetten in een business model. 

Zesde uitreiking UfD-Imtech Bachelor Awards
Ook de UfD-Imtech Bachelor Grants in maart waren zeer in trek: 
met 27 inzendingen had de jury een strenge selectie te maken. 
Bachelorstudenten die met hun project getuigden van durf, een 
multidisciplinaire aanpak, maatschappelijke betrokkenheid, 
praktische toepasbaarheid en een vernieuwende blik op 
technische vraagstukken kwamen in aanmerking voor een van 
de vijf prijzen van € 2.000,-. Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
reikte Pieter Koenders namens Imtech voor de zesde en laatste 
keer deze prijzen uit. Vanaf 2014 zal deze prijs verder gaan onder 
de naam UfD-Damen Bachelor Awards.

EBN zet prijs voort
In april was het de beurt aan de UfD-EBN Geo Energy Master 
Awards, waarvoor studenten met een innovatief afstudeerwerk 
op het gebied van de (diepe) Nederlandse ondergrond voor in 
aanmerking komen. Alex Noordstrand was de gelukkige winnaar 
van de hoofdprijs van maar liefst € 6.500,-. Noordstrand deed 
met zijn afstuderen onderzoek naar continue boorsystemen en 
wat er voor nodig is dit technisch mogelijk te maken. Hoofd van 
de jury, Jacob Fokkema, beaamt de rol van studenten in innovatie. 
“Studenten doen onderzoek in toegepaste wetenschap en kennen 
nog geen grenzen. Deze open blik en innovatieve instelling is 
precies wat nodig is om verder te komen op het gebied van 
energiewinning.”  Dat EBN dit beaamt is duidelijk, zij maakte 
bekend de prijs voor nog eens vier jaar te willen sponsoren! 

Nieuwe sponsor Teamworkprijs
In mei konden we kennismaken met een nieuwe sponsor: IHC 
Merwede. Zij namen de sponsoring van de Teamworkprijzen over 
van E.on. Deze prijzen zijn gericht op teams die in het afgelopen 
jaar binnen de universitaire gemeenschap een innovatieve en 
unieke prestatie hebben verricht. Het team DAWN werd de 
gelukkige winnaar van de hoofdprijs van € 7.500,-. Het team, 
geleid door Tobias Knop, is bezig met het ontwerp van een 
hybride raketaandrijving die de raket maar liefst 50 km omhoog 
moet kunnen afschieten. 

Veranderingen achter de schermen
In 2013 zijn er verschillende wijzigingen in de bezetting van het 
UfD geweest. In mei heeft het bestuur afscheid genomen

Nieuw collegejaar brengt een nieuwe Leermeester
Traditioneel wordt de opening van het nieuwe collegejaar 
voorafgegaan door de uitreiking van de Leermeesterprijs, 
dit jaar op 2 september. Deze prijs wordt jaarlijks door het 
Universiteitsfonds Delft toegekent aan een hoogleraar die een 
bron van inspiratie en kennis is voor studenten en onderzoekers 
binnen de TU Delft gemeenschap. 
In 2013 werd de twintigste editie van deze prijs uitgereikt aan de 
heer prof.dr.ir. P. Kruit, hoogleraar deeltjes optica bij de Faculteit 
Technische Natuurwetenschappen. Prof. Kruit was zeer content 
met zijn benoeming als Leermeester, een onderscheiding die hij 
gedurende zijn carrière niet bewust heeft nagestreefd maar wel 
zijn passie en enthousiasme voor het vak aantoont.

Prijsuitreikingen tijdens het Alumni Event
Het Alumni Event op 11 oktober was ook dit jaar een groot 
succes. Bijna 800 alumni bezochten dit event, vrijwel evenveel als 
het vorige jaar, wat een lustrumjaar was. Het Universiteitsfonds 
maakte tijdens dit evenement de winnares van de UfD-Marina 
van Damme Beurs en de UfD-Alumnus van het Jaar bekend.

De Marina van Damme Beurs komt jaarlijks toe aan een 
ambitieuze vrouwelijke ingenieur, die met de geldprijs verbreding 
van haar universitaire opleiding en/of vergroting van haar 
internationale oriëntatie zal realiseren. Dit jaar heeft ir. Renske 
van Dieren de beurs gewonnen. Zij wil de beurs gebruiken om de 
opleiding Gerontologie te gaan volgen. In combinatie met haar 
opleiding Bouwkunde wil ze hiermee prettigere omgevingen 
ontwerpen voor de ouder wordende mens. Naast deze prijs is 
er een aanmoedingingsprijs aangeboden door Dhr. Geluk aan           
ir. Imke van Leuken, die net naast de hoofdprijs greep. 

De Alumnus van het Jaar-prijs is uitgereikt aan ir. Daan 
Bruggink. Bruggink is oprichter van het modern ecologische 
architectenbureau ORGA architect en is gespecialiseerd in 
Biobased Bouwen. Begin dit jaar heeft hij hiervoor ook de 
Nederlandse Bouwprijs gewonnen. Een interview met deze 
prijswinnaar is te vinden op pagina 18 van dit jaarverslag.

Kennismaking met de studieverenigingen
Ook dit jaar zijn de nieuwe besturen van de studieverenigingen 
weer vlak na hun aantreden uitgenodigd om langs te komen 
en kennis te maken met het universiteitsfonds. Op een druk 
bezochte bijeenkomst begin oktober kregen zij uitleg over het 
UfD, de subsidiemogelijkheden en prijzen, en het verzoek om 
gedurende het jaar het UfD te helpen bij het bekendmaken van 
haar activiteiten. 

Dreamteamprijs voor stille kracht
In oktober werd de DreamTeam Prijs uitgereikt, dit jaar voor de 
tweede maal. De DreamTeams zijn de teams die in een half of 
heel jaar een bijzondere prestatie leveren door de grenzen van 
de technische ontwikkelingen in de praktijk te verleggen. Dit zijn 
teams zoals de Nuna, Solarboat, Ecorunner en nog vele anderen. 
Sinds een paar jaar ondersteunt het UfD de DreamTeams van de 
TU, die de TU vertegenwoordigen in internationale (studenten) 
competities. 
Het eindresultaat van een DreamTeam is toe te schrijven aan de 
inspanningen en inzet van elk team als geheel. De prijs is echter 
bedoeld om een uitzonderlijk teamlid in het zonnetje te zetten. 
De titel DreamTeam-lid van het jaar is toegekend aan Joris Koudijs 
van het NovaBike Racing Team Delft. Joris is een stille kracht en 
een onmisbaar lid van het team. Als het nodig is werkt hij de hele 
nacht door om te zorgen dat de NovaBike de volgende ochtend 
weer een race kan rijden. Kortom hij zet zich voor honderd 
procent in voor het belang van het team, en is hierom een 
terechte winnaar.

Eerste editie Goede Vrienden Diner
Aan het einde van de oktober werd dit jaar voor het eerst het 
Goede Vrienden Diner georganiseerd. In de centrale hal van 
YES!Delft, de incubator van de TU Delft voor startende bedrijven, 
kwamen 70 alumni die privé of via hun bedrijf een grote bijdrage 
leveren aan het Universiteitsfonds bijeen. Zij kregen, naast een 
heerlijk diner, een presentatie over de TU Delft van de voorzitter 
van het College van Bestuur, Dirk Jan van den Berg, diverse 
presentaties van technostarters van YES!Delft, een presentatie 
van het winnende Velox 3 team (wereldsnelheidsrecordhouder 
fietsen) en updates van het Universiteitsfonds Delft 
voorgeschoteld. Het gehele diner werd door studenten verzorgd 
en geserveerd en was een groot succes.

Bijeenkomst stage-gangers
Aan het einde van het jaar zijn alle studenten die in 2013 op stage 
zijn geweest en een stagebeurs uit het TBI stagefonds hebben 
ontvangen uitgenodigd voor een bijeenkomst. Helaas konden niet 
alle studenten aanwezig zijn, maar dat had een goede reden: zij 
waren op dat moment op stage. Degenen die wel aanwezig waren 
hadden een leuke en gezellige bijeenkomst, waar ervaringen 
werden uitgewisseld en kennis gemaakt kon worden met TBI.

Afstudeerder en docent van het jaar
De laatste activiteit van het fonds in 2013 vond plaats in 
november en betrof de uitreiking van de prijzen voor de 
beste afstudeerders van de faculteiten afzonderlijk en van de 
universiteit als geheel. Deze prijs wordt sinds een aantal jaren 
gecombineerd met de uitreiking van de prijzen voor de beste 
docenten, die door de TU zelf wordt georganiseerd. Ir. Hilde 
Coumou van de faculteit TNW is benoemd tot Beste Afstudeerder 
van de TU Delft en dr.ir. Alexander de Haan van de faculteit TBM 
mocht de prijs voor Beste Docent van het collegejaar 2012-2013 
in ontvangst nemen.

Voorafgaand aan deze prijsuitreikingen vond ook de jaarlijkse 
vergadering van de Raad van Advies van het Universiteitsfonds 
Delft plaats. Tijdens deze vergadering is de huidige stand van het 
UfD besproken alsmede de rol van de RvA. Meer informatie over 
de samenstelling van de Raad van Advies is te vinden op pagina 
19 van dit jaarverslag.

Terugblik
Al met al is het een turbulent jaar geweest, vol prijsuitreikingen, 
veranderingen en nieuwe evenementen. Hiermee is op 
verschillende vlakken een nieuwe weg ingeslagen en is het UfD 
verder ontwikkeld tot een modern fonds dat meegaat met de 
huidige tijdgeest. 

2013 was een zeer actief jaar voor het 
Universiteitsfonds Delft. In het 88e bestaansjaar 
van het UfD zijn naast een heel aantal reeds 
bestaande activiteiten een aantal nieuwe 
initiatieven van start gegaan. Om een indruk te 
geven van de gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar zijn in dit ‘jaarverslag in woorden’ de 
belangrijkste evenementen in chronologische 
volgorde besproken.

OWee actie

Afscheid directeur Max van der Laan

Uitreiking aanmoedigingsprijs Fortuna Fonds
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OWee actie

Goede Vrienden Diner

Stages

Prijzen

Subsidies
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Prijswinnaars 2013

UfD-Marina van Dammebeurs
 ir. Renske van Dieren
 ir. Imke van Leuken (Fortunaprijs)

UfD-IHC Teamworkprijs
 DAWN    (1e prijs)
 ATMOS    (2e prijs)
 Vertical Cities Asia team B (2e prijs) 

UfD-Dream Team Prijs
 Joris Koudijs (NovaBike Racing Team)

UfD-EBN Geo Energy Master Awards
 ir. Alex Noordstrand  (1e prijs)
 ir. Ntiana El Chatib  (2e prijs)
 ir. Rutger Smit  (3e prijs)

UfD-Cofely Energy Efficiency Prijzen
 ir. Lourens Meijer        (1e prijs)
 ir. Venugopal Prasanth      (2e prijs)
 ir. Jan-Willem Wiegman   (2e prijs)

UfD-Royal Haskoning DHV Prijzen voor Beste Afstudeerders
 TNW: ir. Hilde Coumou (tevens Beste afstudeerder TU Delft 2012-2013) 
 BK: ir. Pieter Stoutjesdijk
 CiTG: ir. Elco Jongejans
 EWI: ir. Lisanne Rens
 IO: ir. Bahareh Barati
 LR: ir. Sjoerd Tijmons
 TBM: ir. Kaveri Iychettira
 3mE: ir. Ashish Patel 

UfD-Leermeesterprijs
 Prof.dr.ir. P. Kruit (TNW)

UfD-Imtech Bachelor Grants
 IO:  Loes Pluymen
 3mE:  Christiaan den Hertog, Edwin de Hoog, Twan van Leeuwen en Guido Mul
 TNW:  Lars Schonenburg
 LR:  J. de Groot, J. Bouman, D. Castelein, H. Eikelboom, S. Hulsman, R. Knoops, 
  L. Kuijken, M. Milis, S. Schallig en S. Wijdevels
 CiTG:  Sandra de Vries en Marloes Wittebrood

UfD-Alumnus van het Jaar
 ir. Daan Bruggink 

Zie blz. 13 voor een interview met ATMOS!

Zie blz. 18 voor een interview met Daan Bruggink!

In 2013 zijn er 9 prijzen uitgereikt door het UfD, 
al dan niet in samenwerking met een bedrijf 
of particulier met een fonds op naam.  Bij een 
uitreiking van een dergelijke prijs hoort natuurlijk 
een ceremonie waarin de (potentiële) winnaars 

zich presenteren en de prijs wordt toegekend. Na 
afloop is er gelegenheid tot felicitatie onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Meer weten over één van de uitreikingen? Een 
uitgebreid verslag is te vinden op onze website!
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Amerikaanse wedstrijd, met meer dan 140 andere deelnemende 
teams.

Na de wedstrijd besloten zes van de acht teamleden het systeem 
verder uit te werken. Volgens Jurjen de Groot, lid van team 
Atmos, valt dit nog niet mee. ‘We ontwerpen alles aan het 
systeem zelf en bouwen onze prototypes zoveel mogelijk zelf. 
Veel teamleden proberen daarnaast een masteropleiding te 
combineren met het team. In totaal ben je zeven tot acht uur 
per dag voor het team aan het werk, maar we doen het met veel 
plezier.’

Het team is ontzettend blij met de gewonnen prijzen. Volgens 
de Groot is de reden dat het team beide prijzen heeft gewonnen 
enthousiasme. ‘Alle teamleden zetten zich voor honderd procent 
in voor Atmos en we gaan door wanneer het even tegen zit. Zo 
hadden we tijdens de wedstrijd in Amerika wat problemen met 
het prototype. Het model was gebouwd en getest in Nederland, 
maar de motoren reageerden anders op de hitte en vochtigheid 
van de VS. Het prototype liep schade op tijdens de testvlucht en 
om toch aan de wedstrijd mee te kunnen doen moest er ’s nachts 
doorgewerkt worden om het voertuig klaar te maken voor de 
wedstrijd.’

Door het winnen van dit soort prijzen wordt het enthousiasme 
van team Atmos alleen maar gestimuleerd en wil het team nog 
meer bereiken. Het gewonnen prijzengeld van de UfD-Imtech 
Bachelor Grants van €2.000 wordt, net als de gewonnen €2.500 
van de UfD-IHC Merwede prijs, gebruikt voor de bouw van 
het zesde prototype. ‘Het geld komt goed van pas, gezien het 
grootste deel van de kosten tot nu toe gedragen wordt door de 
teamleden zelf.’ aldus Knoops.

Op dit moment houdt het team zich bezig met het opzetten van 
een bedrijf om het systeem in toegepaste vorm te verkopen. 
Volgens De Groot is het vinden van nieuwe investeerders en 
toekomstige klanten lastig, omdat mensen onbemande robots en 
voertuigen nog veelal associëren met wapens. De Groot haalt zijn 
toehoorders echter over met zijn grote enthousiasme, waardoor 
de investeerders ook weer enthousiast worden van hem. Knoops 
en De Groot zien de drone gebruikt worden voor de inspectie van 
windmolens, search and rescue en door de politie. 

Facts & Figures Jaar vol prijzen voor ATMOS! 

Dit jaar wist een team twee prijzen van het 
Universiteitsfonds in de wacht te slepen. Team 
Atmos won eerst een van de de UfD-Imtech 
Bachelor Grants. Deze prijs stimuleerde het team 
om ook mee te doen aan de UfD-IHC Merwede 
teamworkprijs, waar ze een tweede prijs binnen 
wisten te halen. 

Het team is opgericht naar aanleiding van een afsluitend bachelor 
project aan de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. De 
opdracht van dit project was het ontwerpen van een Unmanned 
Aerial System (UAS) dat in staat was de uitdaging in de UAVForge 
challenge aan te gaan. Deze competitie stelde strenge eisen aan 
het ontwerp, waaronder de mogelijkheid om verticaal op te 
stijgen, een zekere afstand af te leggen, ter plekke observaties te 
doen en dat alles binnen beperkte tijd. Het team deed onderzoek 
naar twee tegengestelde typen onbemande vliegtuigen, die ze 
uiteindelijk combineerden om te profiteren van de voordelen van 
beide types.

Op de UAVForge wedstrijd wist Atmos een derde plaats te 
bemachtigen. Dit is een uitzonderlijke prestatie gezien de korte 
tijd waarin het voertuig ontworpen is. Volgens Ruud Knoops, 
voorzitter van team Atmos, is de techniek achter het kantelpunt 
tussen verticale en horizontale stand dat het voertuig zo bijzonder 
maakt. Doordat het systeem verticaal vertrekt zou het product 
vanaf moeilijk bereikbare plekken kunnen opstijgen en landen. 
Door horizontaal te vliegen kan toch een hoge snelheid behaald 
worden en kan er energie bespaard worden. 

De jury van de UfD-Imtech Bachelor Grants erkende de behaalde 
resultaten ook en prees het team om de hoeveelheid werk, de 
afstemming binnen de groep en het teamwork dat daaraan ten 
grondslag heeft gelegen. Niet in de laatste plaats vond men het 
een knappe prestatie om de derde prijs te behalen tijdens de 

In 2013 zijn er 349 nieuwe Vrienden bijgekomen!

Er zijn in 2013 voor € 36.142,50 subsidies    
   uitgekeerd aan studieverenigingen

 Er zijn in 2013 voor € 20.216,- subsidies 
uitgekeerd aan individuele studenten

Er zijn in 2013 voor € 33.200,- subsidies   
uitgekeerd voor interfacultaire activiteiten

  Er zijn in 2013 37 stagefondsbeurzen 
uitgereikt met een totale waarde 
  van € 13.500,-

Er zijn in 2013 € 93.500,- uitgekeerd aan prijzen

Wist je dat het Goede Vrienden Diner bijna volledig door studenten is verzorgd? 
  (koken, techniek, bediening, opbouw en zelfs de organisatie)

   Wist je dat het UfD slechts enkele vaste 
medewerkers heeft? Het bestuur doet haar 
 werk op vrijwillige basis en verder wordt er gewerkt   
    met student-assistenten.

Wist je dat er in 2013 15 ambassadrices waren die  
 20 schoolbezoeken hebben afgelegd?

 De ambassadrices hebben 460 5/6 VWO’ers bereikt, 
waarvan ongeveer 265 meisjes (58%) 

   In 2013 heeft de Vereniging voor Technische Physica 
  de meeste studentvrienden geworven!

 Er zijn in 2013 118 subsidie-aanvragen 
   binnengekomen, waarvan er 102 zijn gehonoreerd

“Het geld komt goed van pas, gezien 
het grootste deel van de kosten 

tot nu toe gedragen wordt door de 
teamleden zelf.”
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Het Universiteitsfonds Delft is in 1925 opgericht 
om de wetenschap aan de toenmalige Technische 
Hoogeschool te ondersteunen. Ondertussen is 
het uitgegroeid tot een modern fonds, dat drie 
pijlers binnen de wetenschappelijke gemeenschap 
steunt: Techniek, Talent en TU Delft. Het UfD is een 
charitatief fonds met een ANBI status, dit betekent 
dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Onze Donateurs Schenkingsmogelijkheden

Donaties van Particulieren
U kunt als Alumnus als blijk van waardering en voor de verbinding 
met uw alma mater een donatie doen aan het Universiteitsfonds 
en hiermee ‘Vriend van de TU Delft’ worden. Het UfD is 
afhankelijk van giften van particulieren en het bedrijfsleven om 
haar activiteiten te financieren. Met uw steun kan talent over 
de volle breedte van de TU Delft gestimuleerd worden en de 
hoogwaardige kwaliteit van de TU Delft gewaarborgd blijven!

Er zijn verschillende manieren waarop u het fonds kunt 
ondersteunen. U kunt een éénmalige of herhalende machtiging 
tot incasso afgeven aan het fonds, of zelf via een periodieke 
overschrijving. Wanneer u jaarlijks meer dan € 100,- doneert, 
ontvangt u uitnodigingen voor alle activiteiten van het fonds en 
het jaarverslag.  Wanneer u jaarlijks meer dan € 500,- doneert, 
wordt u “Goede Vriend”, en ontvangt u een uitnodiging voor het 
“Goede Vrienden Diner”.

Tenslotte kunt u ook een eigen “fonds op naam” krijgen, met een 
eigen, nader te bepalen doel. Dit kan door schenking van een 
éénmalig bedrag, of door jaarlijkse storting in het eigen fonds. Dit 
kan uiteraard ook via een testamentaire begunstiging.

Donaties van Bedrijven
Misschien heeft u een eigen bedrijf, of bekleedt u een belangrijke 
positie binnen een bedrijf, dan kunt u ons ook via uw bedrijf 
ondersteunen. De kosten van de ondersteuning zijn dan als 
bedrijfskosten op te voeren. Er zijn vele mogelijkheden, een aantal 
zullen we hier noemen.

Als eenmanszaak of (holding) BV kunt u ook Goede Vriend worden 
voor € 500,- per jaar, u ontvangt dan een factuur op naam van uw 
bedrijf. U geniet dan dezelfde voordelen als particuliere Goede 
Vrienden en wordt u uitgenodigd voor het “Goede Vrienden Diner”.

Grotere bedrijven kunnen ons steunen vanaf € 1.500,- per jaar. 
Daarmee krijgen zij een vaste plaats in onze Raad van Advies en 
kunnen zij meedenken over de verdere ontwikkeling van het fonds. 
Ook hebben zij recht op één stoel bij het Goede Vrienden diner.
Bedrijven kunnen ook een tafel met 8 stoelen sponsoren tijdens het 
Goede Vrienden Diner, voor € 5.000,- kunnen zij 8 gasten uitnodigen 
aanwezig te zijn bij dit event. Vooral als uw bedrijf veel alumni in 
dienst heeft, kan dit een aantrekkelijke optie zijn.

Tenslotte kunnen bedrijven ook optreden als sponsor van een prijs 
of een subsidie, een uitstekende mogelijkheid om met de huidige 
generatie getalenteerde studenten in contact te komen. Voor de 
mogelijkheden op dit gebied verzoeken wij u contact met ons op te 
nemen, wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Goede Vrienden Diner 2013

De Marina van Damme Beurs, een particulier fonds op naam
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Kosten
De algemene kosten van het bureau (€ 148.048) zijn  bijna 
verdubbeld ten opzichte vorig jaar (€ 73.218). Dit is veroorzaakt 
door hogere acquisitiekosten, kosten van het Goede 
Vriendendiner en de aanstelling van een nieuwe directeur.

Subsidies en prijzen
Veelvuldig is er beroep gedaan op het budget van de commissie 
van uitvoering en het TBI stagefonds. Het bedrag (€ 71.716) 
toegekend aan subsidies daalde iets in 2013. 

Het niet uitreiken van de prijs voor beste promovendus is de 
belangrijkste oorzaak voor de daling van de uitgaven ten laste van 
het alumnifonds.

Alle overige prijzen zijn in 2013 wel uitgereikt, waaronder ook de 
Marina van Damme Award. Voor de runner-up bij deze prijs heeft 
het Fortuna fonds wederom € 2.500 beschikbaar gesteld. 

Financieel overzicht

Donaties van bedrijven
Voor bedrijven zijn er twee typen van donaties te onderscheiden: 
een donatie voor algemene doeleinden en een donatie middels 
een fonds op naam. De tweede variant komt tegemoet aan de 
wens van het bedrijfsleven om duidelijk zicht te hebben op de 
besteding van de donatiegelden.

In 2013 zijn minder donaties van bedrijven ontvangen, waardoor 
de baten uit het bedrijfsleven (€ 62.170) lager zijn uitgevallen dan 
begroot. Dit komt voornamelijk door de terugtrekking van een 
paar grotere sponsoren aan het begin van het jaar. 

In de loop van het jaar zijn de banden met de overige bedrijven 
aangehaald middels een bezoek, wat heeft geresulteerd in de 
verhoging van een aantal bijdragen. Bedrijven die minimaal          
€ 1500,- per jaar bijdragen, krijgen een plaats in de Raad van 
Advies en een uitnodiging voor het “Goede Vrienden Diner”.

In 2014 zullen een groot aantal nieuwe bedrijven benaderd 
worden om ook een relatie met het fonds aan te gaan. Daarbij zal 
ook de mogelijkheid geboden worden om voor € 5000,- een tafel 
met 8 personen uit te nodigen tijdens het Goede Vrienden Diner.

Donaties van vrienden
Alumni en andere particulieren die het Universiteitsfonds en haar 
doelstellingen ondersteunen vormen samen de ‘Vrienden van de 
TU Delft’. De bijdragen van de vrienden (€ 43.993) zijn nagenoeg 
gelijk aan die van 2012. 

In 2013 zijn de ‘Goede vrienden’ geïntroduceerd als de vrienden 
die jaarlijks € 500 of meer bijdragen aan het fonds. Tezamen zijn 
zij verantwoordelijk voor ruim één derde van de totale donaties 
van vrienden. 

Ook de eerste 150 ‘Student-Vrienden’ zijn na 2013 een feit. 
Met een kleine jaarlijkse bijdrage treden studenten toe tot deze 
groep en zorgen hiermee voor een betere bekendheid van het 
Universiteitsfonds Delft op de universiteit. 

Ondanks dat de totale baten van de vrienden nagenoeg constant 
zijn gebleven is de zekerheid over deze inkomsten significant 
verbeterd door de aanmoediging van doorlopende machtigingen. 
Het fonds heeft zich hier actief voor ingezet met als resultaat dat 
80% van de vrienden een doorlopende machtiging aan het fonds 
heeft afgegeven.

De hier getoonde verkorte jaarrekening geeft 
een beeld van de balans en een overzicht van 
de baten en lasten van verslagjaar 2013.  De 
complete jaarrekening vormt de bron voor de hier 
opgenomen cijfers. De complete jaarrekening is te 
vinden op de website van het UfD of op te vragen 
bij het Bureau.
 
Baten
De totale baten 2013 (€ 298.644) zijn vergelijkbaar met die in 
2012 (€ 319.841) en worden voor het grootste deel gevormd door 
donaties van bedrijven, vrienden en fondsen op naam 
(€ 193.748). De constante opbrengsten van beleggingen 
(€ 38.700) tezamen met de koersresultaat heeft geresulteerd in 
een jaarrendement op de portefeuille van 6.2%.

Activa 2013 2012
Financiële	  vaste	  activa 1.307.743 1.313.088
Vlottende	  activa 292.279 294.812
Overige	  activa 3.805 6.301

1.603.827 1.614.201

Passiva 2013 2012
Eigen	  vermogen 1.214.006 1.205.102
Bestemmingsfondsen 263.909 307.785
Schulden	  en	  overige	  passiva 125.912 101.314

1.603.827 1.614.201

Baten 2013 2012
Donaties,	  schenkingen	  en	  legaten 193.748 189.775
Resultaat	  beleggingen	  en	  liquide	  middelen 38.700 41.340
Overige	  baten 66.196 88.726

298.644 319.841

Lasten 2013 2012
Toegekende	  subsidies 71.716 76.641
Activiteiten	  voor	  alumni 12.089 34.993
UfD	  prijzen 96.559 100.025
Uitreikingskosten 4.284 6.135
Personele	  lasten 101.327 49.041
Algemene	  lasten 47.641 24.177

333.616 291.012

Saldo	  staat	  van	  baten	  en	  lasten 2013 2012
Saldo -‐34.972 28.829

Balans

Staat van baten & lasten
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Overzicht fondsenwerving

Voor een uitgebreid overzicht van de financiën kunt u terecht in de financiële bijlage van dit jaarverslag. 
Deze is te downloaden op onze website of op te vragen bij het secretariaat.
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Raad van AdviesModern ecologisch bouwen!

De Raad van Advies adviseert het Bestuur van het UfD bij haar 
taken en bestaat uit twee type leden. De bedrijfgebonden leden 
vertegenwoordigen bedrijven en instellingen die jaarlijks een 
ruime donatie geven aan het UfD. Daarnaast zijn er particuliere 
leden, gevormd door (oud)leden van het College van Bestuur van 
de TU Delft, oud-leden van het bestuur van het UfD, hoogleraren 
van de TU Delft die de leermeesterprijs hebben ontvangen en de 
leden van de Commissie van Uitvoering van de TU Delft. 

         ir. G.J.A. van 
                       der Aast (Royal 
                    Imtech) - prof. dr. 
                  ir. H.E.A. van den 
          Akker (Leermeester 2011) 
      - prof. dr. ir. J.A. Batjes (Leer-
                        meester 1998) - prof. dr. ir. H. 
                   van Bekkum (Leermeester 1996) - 
                     dr. P.A.M. Berdowski (Koninklijke 
             Boskalis Westminster) - prof.ir. A. Beukers 
               (Leermeester 2009) - ir. R.S. Beurze (Van 
        Hattum en Blankevoort) - dhr. M. Binnendijk (Eaton 
          Industries) - prof.dr.ir. J. Blaauwendraad (Oud-Rector 
                      Magnificus) - ir. M.G.M. den Blanken (PWN Waterleidingbedrijf 
                     Amsterdam) - ing. J. Blokland (Cofely Nederland) - ir. J.D. Bokhoven 
                     (EBN) - ir. W.A. Boon (Fluor) - ir. R.H.M. Borsboom (DAF Trucks) - dr.ir. 
                   B. Buchner (Maritiem Instituur MARIN) - prof.dr.ir. J.A. Buijs (Leermeester 
                   2007) - prof.ir. J.P. van Buijtenen - ing. K. van der Burg (SnS Intra) - ir. A.I.M. 
                  Claessen (oud bestuurslid UfD) - ir. T.J.G. Baron Collot d’Escury (Roland Berger 
                       Strategy Consultants) - ir. L.H.M. Crousen - mw.dr.ir. M.A. van Damme-van 
                    Weele - ir. J.A. Dekker (Oud president KIVI) - ir. M. Demmers (Royal Haskoning/
      DHV) - prof.dr.ir. C.J. van Duijn (Leermeester 1995) - ir. P. van Duursen - drs. 
    W. Flikweert AA (Ernst & Young) - prof.dr.ir. J.T. Fokkema (TU Delft, Leermeester 
                  2001, oud-Rector Magnificus) - ir. J.P. Fonteijne (DNV KEMA Energy & Sustainability) 
              - mw. J.H. Gasille (TenneT TSO) - ir. J.L. Gelling (Damen Shipyards Group) - ir. G.J. Geluk - 
             prof.ir. J.H.J.M. van der Graaf (Witteveen & Bos) - ir. Th. Hage (Aon Risk Solutions) - drs. 
       G.L.M. Hamers (IHC Merwede) - dr.ir. N. Hazewindus (oud bestuurslid UfD) - ir. E.P. Heerema 
   (Allseas Engineering) - ir. P.J. Heijboer (TBI Holdings) - prof.dr.ir. J.J. Heijnen (Leermeester 2003) 
                     - prof. dr. F.C.T. van der Helm (Leermeester 2012) - ir. A.J. van Hengstum (FrieslandCampina) - ir. 
                 M.R. van den Heuvel (oud bestuurslid UfD) - prof.mr.dr. E.F. ten Heuvelhof (Leermeester 2006) - ir. 
                 G. Hoetmer (CSM Nederland) - ir. C.J. Hoogendijk - ir. W. van Horssen - ir. F.W. Huibregtsen - dhr. 
            F.A.M. Jeunink (Technip Benelux) - prof.ir. H. de Jonge (Brink Groep) - dhr. N.G. Ketting - prof.dr.ir. L.P. 
               Kouwenhoven (Leermeester 2008) - dhr. G.J. Kramer (Oud voorzitter RvT TU Delft) - drs. G. Kraus 
      (Stichting Kraus Uithoffonds) - ir. J. Kuling (Ing. Bureau Wolter & Dros) - ir. J.H.M. Lindenbergh - Dhr. R. Looij 
     - drs. A. Lubbes (Fugro) - ir. G.J. van Luijk (oud voorzitter CvB TU Delft) - prof.ir. K.C.A.M. Luyben - ir. J.H. Maas
     (Delta) - dhr. R. Malizia (Ballast Nedam) - gen.maj.b.d.ir. E.I.L.D.G. Margherita - ir. M. Massaar van Schaik (GDF 
   Suez Energy Nederland) - ir. P.C. Molengraaf MBA (Alliander) - drs.R.H.J. Mooren (ARCADIS) - ir. D.M. de Muijnck - 
                     Drs. J.L. Mulder (TU Delft, lid CvB) - ir. B. van Nederveen (Oud president KIVI) - ir. H. Nienhuis (Advin) - ir. F.J. Nolet 
                       (Nolet Jeneverstokerij/Distilleerderij) - ir. A. van Noort (Schlumberger Petroleum Services) - dr.ir. O.L. Oudshoorn 
                      (V.O.) - gen.maj.b.d.ir. J.F.H. Pacanda - ir. A.B.M. van der Plas (oud bestuurslid UfD) - jhr.ir. C.J.A. Reigersman (oud 
                      bestuurslid UfD) - prof.ir. M. Risselada (Leermeester 2000) - drs. P.M.M. Rullmann (oud lid College van Bestuur TU 
                      Delft) - prof.dr.ir. H.H.G. Savenije (Leermeester 2010) - prof.ir. L. van der Sluis - ir. B.Sj. Smits - prof.dr.ir. J. de Swaan 
   Arons (oud voorzitter CvU) - ir. R.J. Takens (Accell Groep) - prof.mr.ir. B.G. Taverne - dhr. R.I.F. Thiemann (Deltares) - 
                     ir. R. Veenenga Kingma (Archeus Engineering) - mr.drs. G.A.A. Verkerk - dhr. G. Versteeg - drs. Sj.S. Vollebregt (Stork 
                           BV/Fokker Technologies) - dr. N. de Voogd (oud collegevoorzitter TU Delft) - ir. N.J. de Vries (Koninklijke BAM 
     Groep) - prof.ir. K.F. Wakker (oud Rector Magnificus TU Delft) - prof.dr.ir. J.C. Walraven (Leermeester 2004) - dr.ir. 
            P.J. van Wijnen (ASML Netherlands) - ir. C. Willems (Essent) - ir. P. de Wit (McKinsey) - ir. Th. Ykema (oud 
                     voorzitter UfD) - prof.dr. I.T. Young (Leermeester 1999) - dhr. J. Zuidam (oud bestuurslid UfD)

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het ontwerp 
(-proces) van ORGA Architect. Waar andere duurzame pionier- 
bureaus zich bezighouden met technische duurzaamheid, 
onder meer door het gebruik van zonnepanelen, energiezuinige 
geveloplossingen en andere technische vernuften, staat bij ORGA  
het gebruik van bio-based materialen en lowtech technieken 
centraal. Deze hernieuwbare of organische materialen vormen 
een duurzaam alternatief voor reguliere bouwmaterialen van 
eindige grondstoffen. Een belangrijke vereiste voor het gebruik 
van bio-based materiaal is de (ver)maakbaarheid: het moet met 
hetzelfde gemak in een gebouw kunnen worden toegepast als 
reguliere materialen, zodat de ontwerpvrijheid overeind blijft. 

Bruggink maakt geen geheim van de kennis die zijn bureau 
opdoet op het gebied van ecologisch bouwen en bio-based 
materialen. Bruggink: “Kennis delen is belangrijker dan angstvallig 
de concurrentie weghouden. Bij een sterrenrestaurant kun je ook 
precies zien wat er in de gerechten gaat; hoe je het klaarmaakt, 
dat bepaalt het uiteindelijke succes van een gerecht. Door 
onze kennis te delen, trekken wij de aandacht en wekken we 
betrouwbaarheid bij mensen op.” Een groot deel van Brugginks 
werkzaamheden bestaat dan ook uit het delen van deze kennis, 
middels een blog voor De Architect, diverse publicaties en 
recentelijk het houden van lezingen.

Door zich te specialiseren op duurzaamheid groeit ORGA ondanks 
de moeilijke tijden. Bruggink: “ORGA loopt voorop in de huidige 
ontwikkeling rondom duurzaamheid. De maatschappij wordt zich 
steeds meer bewust van diens impact op de wereld, de recessie 
vraagt om nieuwe economische modellen, en ontwikkelingen 
worden steeds meer van onderaf ingezet  in plaats van door de 
top gedicteerd. Dit dwingt bedrijven om oprechter en bewuster 
te handelen. Binnen deze ontwikkelingen is duurzaamheid geen 
hype, maar eerder een vereiste. Dit alles draagt eraan bij dat ons 
bureau blijft groeien.” 

Alumnus van het Jaar 2013
De Alumnus van het Jaar prijs bestaat uit een bijzondere 
oorkonde en een persoonlijk geldbedrag. Daarnaast mag Bruggink 
7.500 euro besteden aan een Delfts onderzoek naar keuze. Zijn 
ultieme onderzoeksproject bestaat uit het ontwerpen en bouwen 
van een off-grid modern ecologisch vakantie woonhuis in de 
Ardennen, waarbij Bruggink tevens de samenwerking wil aangaan 
met de universiteit van Namen en het bedrijfsleven in Wallonië.  
Een dergelijk project vraagt echter meer voorbereiding en 
organisatie, zodat Bruggink dit voorlopig op de lange baan moet 
schuiven. In overleg met hoogleraren en onderzoekers van de TU 
Delft is Bruggink nu op zoek naar een geschikte besteding van zijn 
prijs. Bruggink: “Een eerste idee is om onderzoek te doen naar 
het effect van bio-based materialen op de architectuur. ORGA 
opereert op het spanningsveld van technische duurzaamheid en 
hout architectuur. Er valt echter nog meer te behalen binnen ons 
vakgebied. Onderzoek naar de architectuur van ‘al dat getimmer’ 
kan helpen onze basis te versterken.”

“Duurzaamheid is geen hype, 
maar een vereiste”

Op 11 oktober 2013 is Daan Bruggink benoemd 
tot Alumnus van het Jaar 2013 van de TU Delft. 
Daan Bruggink is de oprichter van het modern 
ecologisch architectenbureau ORGA Architect en 
gespecialiseerd in bio-based bouwen.

 
ORGA Architect is gevestigd in Nijmegen, de geboortestad van 
Daan Bruggink. Het jonge architectenbureau bestaat uit vijf 
medewerkers en een zusterbedrijf, en is toe aan zijn volgende 
uitbreiding. Bruggink richtte ORGA Architect op tijdens zijn 
afstuderen; hij was toen al geïntrigeerd door ecologisch bouwen 
en duurzaamheid. Na zijn studie Bouwkunde aan de TU Delft 
werkte Bruggink daarom enige tijd bij de Vereniging Integrale 
‘Bio-logische’ Architectuur (VIBA). VIBA vormt een platform 
voor kennis en ervaring op het gebied van biologisch bouwen en 
wonen. 

Aan het eind van zijn studie en tijdens het werk bij de 
VIBA woonde Bruggink in Amsterdam, waar hij bij diverse 
architectenbureaus aan de slag ging. Ook volgde hij Het 
Experiment van de Rijksbouwmeester. Zijn interesse voor en de 
maatschappelijke vraag naar duurzaamheid groeide, waardoor 
Bruggink in 2007 besloot zich fulltime aan ORGA Architect te 
wijden. Met succes, want anno 2013 mag hij zich trotse eigenaar 
noemen van de UfD-Alumnus van het Jaarprijs én de Nederlandse 
Bouwprijs. Tevens is Bruggink genomineerd voor ‘Ingenieur van 
het Jaar 2014’, een prijs die jaarlijks wordt toegekend door KIVI. 

Modern ecologisch 
ORGA Architect profileert zich met modern ecologische 
architectuur. Bruggink: “Ecologische gebouwen tasten de 
natuurlijke omgeving zo min mogelijk aan. Zo kun je als architect  
iets nieuws ontwikkelen en tegelijk iets terugdoen voor de 
wereld van morgen. Een gebouw moet daarnaast natuurlijk 
ook aantrekkelijk zijn en mensen aanspreken. Ecologische 
architectuur heeft bij veel mensen nog een soort ‘geitenwollen 
sokken hutje op de hei imago’. Met ORGA Architect wil ik laten 
zien dat een moderne vormgeving en ecologisch verantwoord 
bouwen prima samengaan.”

Particuliere leden
Bedrijfsgebonden leden
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