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WUR weer beste agrarische universiteit ter wereld ➡
Belangrijke rol landbouw in
oplossen klimaatprobleem
Ontbossing en het bedrijven van nietduurzame vormen van landbouw zijn
desastreus voor het klimaat. Dat staat in het
nieuwste rapport van het Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) over
mitigatie. WUR-wetenschapper Gert-Jan
Nabuurs, hoofdauteur van het hoofdstuk
Landgebruik en landbouw, zegt dat grote
veranderingen op wereldschaal nodig zijn
om broeikasgassen te beperken.

Nieuwsbericht

Verbod op wegwerpplastics
Europa verbiedt het gebruik van plastics
voor eenmalig gebruik. Maar kunnen we wel
stoppen met het gebruik van fossiele
plastics? WUR onderzoekers bekijken de
alternatieven en zijn bezig met ontwikkeling
van nieuwe materialen. Lees het artikel in
Wageningen World, het blad voor alumni en
relaties. Meld je aan voor een gratis digitaal
abonnement: 'go green go paperless'. ©ANP

Wat zijn de alternatieven?

WUR, prijzen en benoeming
Het thema van de 104e Dies Natalis was
Metamorfoses en de dag stond dan ook in
het teken van de toekomst van het
universitair onderwijs. Deze dag zijn ook
de Onderwijsinnovatieprijs en de Research
Award uitgereikt. Dies gemist? Bekijk dan
de video's van de ceremonie, het symposium
en de aftertalk. Verder is WUR blij dr. ir.
Sjoukje Heimovaara per juli 2022 te kunnen
verwelkomen als nieuwe voorzitter van de
raad van bestuur. ©Guy Ackermans
Benoeming Sjoukje Heimovaara

Heb jij de Loopbaanmonitor
al ingevuld?
De uitkomst van dit arbeidsmarktonderzoek
geeft goed inzicht in de arbeidsmarktpositie
van ‘Wageningers’. Mede daardoor kan
WUR betere voorlichting aan (aanstaande)
studenten geven. Maar de resultaten zijn ook
van belang om het onderwijs, alumnibeleid
en cursusaanbod voor professionals te
verbeteren. Genoeg redenen om de monitor
in te vullen. Heb je geen link ontvangen in je
inbox, mail dan naar info@iva-onderwijs.nl
Uitkomsten vorige monitor

Goed doel? Denk eens aan
een universiteitsfonds!
De Nederlandse universiteiten werven dit
voorjaar gezamenlijk fondsen voor
onderzoek. Wageningen focust daarbij op
het thema biodiversiteit met een natuurherstelproject in Limburg, een initiatief van
David Kleijn en Philippine Vergeer,
hoogleraar respectievelijk universitair
hoofddocent Plantenecologie en
Natuurbeheer aan WUR. Help je ook de
biodiversiteit te verbeteren?
Doneer aan het
Universiteitsfonds Wageningen

Toch nog een reünie!
Vorig jaar konden de reünies niet doorgaan
maar dit voorjaar zijn alumni weer van harte
welkom op de campus! De 25e jaars reünie
(startjaar 1995-1996) vindt plaats op
zaterdag 14 mei en de 50e jaars reünie
(startjaar 1970-1971) op zaterdag 21 mei.
Meld je aan via de website, bekijk wie zich al
aangemeld hebben en lees meer over het
programma en de excursies.
Ik meld me aan voor de 25e jaars reunie
Ik meld me aan voor de 50e jaars reunie

Voorjaarstips ⬇
Puzzelen 🌷
Puzzel | 17e Eeuwse tulp, klik op de afbeelding en focus je op 198 digiale stukjes
Puzzel | Hollandse krielen, iets makkelijker met 120 stukjes
Puzzel | Grutto met jong, en weer iets moeilijker met 140 stukjes
Interessante lectuur 📖
Blog | Waarom zou je kind doorstromen van hbo naar universiteit?
Boek | Onrustig is ons hart, Niek Tramper
Boek | De Gierenvallei, Monique Bronkhorst
Boek | Vrouwen in de frontline deel 2, Johan Kroes
Boek | Herinneringen aan oom Eibert, Bessel Vrijhof
Boek | A new theory about an ancient mystery, Henk van Oosten
Boek | Natuurzin, waarom de natuur ons blijer maakt, Marieke Schatteleijn
Boek | Eerlijk loon!, solidaire betaling en andere boereninitiatieven, Elske Hageraats
Boek | Ir. Cornelis Johannes van Doorn Waterman in Japanse dienst, Bessel Vrijhof
Wageningen World | Het nieuwste nummer van april 2022
Kijken 👀
Foto's | 7.300 Oude kaarten en atlassen van Nederland, WUR bibliotheek
Tentoonstelling | Schilderijen Alida Withoos. Meer zien? Ga naar museum Flehite
Tentoonstelling | Beroemd Wageningse tulpenboek. Meer zien? Ga naar het Mauritshuis
Tentoonstelling | Chef's special, expositie van de speciale collecties van de WUR bibliotheek
Hoogleraar portretten | Gerestaureerd en verplaatst naar het Omnia gebouw
Actief 💡
MOOC | Volg ook een gratis WUR-cursus en ontwikkel jezelf in je eigen tempo
MOOC | Macronutrients & overnutrition is bijv. een hele populaire online cursus wereldwijd
Concert | Studentenorkest De Ontzetting treedt weer op, bekijk hun agenda

Campus tour | Ontdek Wageningen Campus zelf (met heuse campustourgidsen)
Online college | Is verse groente gezonder dan uit pot of diepvries? Universiteit van Nederland
Help onderzoekers | Welke stoepplantjes groeien voor jouw deur? #citizenscience
Kinderen 👧
Kleurplaat | Kleur alle producten uit de schijf van vijf
Kinder TV | Op Zapp your planet heeft studente biologie Hilmar Derksen haar eigen miniserie
Junior Science Labs | Als echte onderzoekers aan het werk in praktijkruimtes van WUR

Korte opleidingen en cursussen voor professionals

De onderzoekswereld en de industrie tonen groeiende interesse in het optimaal benutten van
data. Blijf bij en meld je aan voor een professional education cursus zoals:
•
•
•

online cursus Datagestuurde agri-food business
MOOC Big data for agri-food: principles and tools
onsite cursus Data analyse voor Metabolomics

Benieuwd welke cursussen Wagenignen University & Research nog meer aanbiedt?
Bekijk hier het overzicht van alle professional education programma’s

Evenementen voor alumni en andere geïnteresseerden ➡
Lees hier hoe WUR Oekraïners ondersteunt ➡
> WUR Connect, hèt online alumniplatform
> LinkedIn groep Alumni @WUR
> Verhuisd of een nieuwe baan?
> Voor altijd een Wageninger, lees hier meer
> Header afbeelding ©Antonio Valente

> Vragen? Mail naar alumni@wur.nl
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