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Inleiding
Dit jaar bestaat Wageningen University & Research 100 jaar. In deze eeuw 
heeft de organisatie zich als wereldwijde expert bewezen in het domein 
van leven, gezondheid en voedselproductie. Door de unieke combinatie van 
onderwijs en onderzoek heeft de organisatie bijgedragen aan de kwaliteit 
van leven. Ook in de toekomst willen wij de missie van onze organisatie 
voort blijven zetten. ‘To explore the potential of nature to improve the 
quality of life.’

Ons jubileumprogramma is geclusterd rondom de inhoudelijke thema’s  
‘Life’, ‘Food’ en ‘Earth’, in drie opeenvolgende periodes. 

Tijdens de eerste periode stond het thema ‘Life’ 
centraal en hebben we middels vele evenementen en 
activiteiten laten zien hoe wij op zoek zijn naar de 
onvatbare definitie van ‘Leven’. De aftrap hiervan vond 
plaats tijdens de Dies Natalis op 9 maart 2018. Deze 
feestelijke dag werd gewijd aan de kern van ons werk: 
‘Het leven ontrafelen: wijsheid en verwondering’.

Medio mei vond de overgang plaats naar het thema 
‘Food’. Daarin werden vraagstukken, trends en 
innovaties in de gehele voedselketen geschetst.

Tijdens de laatste periode van het jubileumprogramma, 
waarin het thema Earth centraal staat, richten we onze 
blik op de toekomst van de aarde. Het onderzoek en 
de bijdrage van WUR aan kennis over systemen op 
aarde, zowel op het land als in het water en de 
atmosfeer, worden op fascinerende wijze belicht.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de 
feestelijke, wetenschappelijke, creatieve en sportieve 
evenementen in deze periode.

Life

Earth

Food



100 years WUR 
Gifts & Gadgets

Science 
meets Art

Available via 
wur.unigear.eu
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Wageningen  
Wisdom & Wonder 

Sinds 9 maart 2018 bestaat Wageningen 

University & Research 100 jaar. Vanuit de missie 

‘To explore the potential of nature to improve 

the quality of life’ combineren wij fundamentele 

en toegepaste kennis om bij te dragen aan het 

oplossen van belangrijke vragen in het domein 

van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 

6.500 medewerkers en 10.000 studenten laten 

zich met open en nieuwsgierige blik inspireren 

door natuur, maatschappij en technologie. 

Inspiratie die ons al een eeuw in staat stelt om te 

verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze 

wereldwijd toe te passen, oftewel “100 years 

Wageningen Wisdom & Wonder.”

Available via 
wur.unigear.eu
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Partners 100 years WUR
Premium partners

Wageningen 
Ambassadors

Gedurende het jubileumjaar worden er verschillende testimonials opgenomen waarin partners 
vertellen hoe ze de samenwerking met Wageningen University & Research ervaren. Deze zijn te 
zien op www.wur.nl/partners100years.

Platinum & Gold partners

Silver partners

Yili
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Wageningen 
Ambassadors

Activiteitenkalender

Thema: Earth 
10 mrt–30 nov Activiteit Creative Innovation:  

Kunst ontmoet Wetenschap  p.09

27 mei–28 okt Expositie ‘Gemaakt voor stad en wereld’  p.10

9 juli–30 sep Expositie Foto Expositie  
‘De stad Wageningen & WUR’  p.10

3 september Activiteit Opening Academisch Jaar 2018-2019  p.11

3–30 september Tentoon-
stelling

STOF - Searching for the New Luxury

9 september Expositie Open monumentendag

15 sep–15 okt Sport-
activiteit 

WUR on Wheels –  
fiets mee de wereld rond  p.11

15 september Festival #WUR100FEST  p.12

19 september Lezing Mansholtlezing 2018

26 september Symposium European Water Tech Week

26 september Presentatie Preview film: WAD- overleven op de 
grens van water en land

26 sep 2018 – 
18 juni 2019

Voorstelling Wisdom & Wonder Movie Talks
 p.13

27 september Evenement Company Day: Future Perspective  p.13

3 oktober Lezing Kinderuniversiteit

4 oktober Expositie Innovation Expo 2018

7 oktober Evenement Campus Safari  p.14

6 oktober Excursie Volg de vis; een reis van de 
zeebodem tot aan het visserij-advies

8 oktober Evenement Food professional Day

10 oktober: Activiteit Grondboorkampioenschappen

15–19 oktober Symposium Science week ‘System Earth’  p.15

16–18 oktober Conferentie Internationale Conferentie  
‘Water Science for Impact’

24–26 oktober Conferentie ICA Rectors and Deans Forum 2018 
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Dit programmaboekje bevat een selectie van de beschrijvingen van de 
activiteiten. Kijk op onze website voor meer informatie.

Dit programma is onder voorbehoud. Kijk op www.wur.nl/100years voor de 
meest recente versie van het programma.

Dit programma is tot stand gekomen dankzij de vrijwillige inzet van (oud)medewerkers,  

(oud)studenten, alumni en onze partners.

Thema: Earth 
2 november Presentatie Herdenkingsmunt ter ere van het 

100-jarig jubileum  p.16

3 november Performance Music & Science  p.16

4 november Lezing Maak kennis met de buren  p.16

8–9 november Conferentie ELLS General Assembly and Forum 2018

9–10 november Conference ELLS Scientific Student  
Conference 2018  p.17

9 november Evenement Onthulling Carillon  p.18

9 november Evenement Gala of the Century  p.18
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Plattegrond Wageningen Campus

102  Forum

103  Orion

104  Atlas

107  Radix

115  Impulse

118  Axis

Gebouwen

Ook op andere locaties vinden activiteiten van 100 years WUR plaats. Kijk voor 
de exacte locatie bij de beschrijving van de activiteit elders in dit 
programmaboekje of kijk op de website www.wur.nl/100years.

Parkeerterrein

Bushalte

119  Sports Centre

124  Helix
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Earth
1 september – 11 november 2018
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10 maart - 30 november
Creatieve innovatie: Kunst ontmoet wetenschap

Wat gebeurt er als tien kunstenaars samenwerken met twintig wetenschappers? 
Wageningen University & Research wil met Creatieve Innovatie de toch al 
creatieve wetenschappelijke geest voorzien van nieuwe artistieke en  
out-of-the-box benaderingen, waarmee nuttige innovaties worden verkend  
die passen in de onderzoeks- en onderwijsdomeinen van wetenschappers.

In maart was de aftrap: een jury koos tien baanbrekende kunstenaars.  
Elke kunstenaar werkt twee maanden lang op de campus samen met twee 
wetenschappers en zij presenteren gezamenlijk hun werk. In de periode  
Earth zullen nog zes teams van wetenschappers en kunstenaars hun ideeën 
presenteren.

Met dit project wil WUR zowel onderzoekers als kunstenaars inspireren om zo 
elkaar en hun werkveld te versterken. Exacte informatie over locatie en data: 
zie de website.

Voor iedereen toegankelijk   |   Vrij toegankelijk   |   Soort activiteit: Activiteit 

Locatie: Impulse, Wageningen Campus
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27 mei – 28 oktober
Gemaakt voor stad en wereld

Museum De Casteelse Poort heeft 
speciaal vanwege het 100-jarig 
jubileum van WUR een tentoonstelling 
samengesteld waarin opmerkelijke 
gebeurtenissen en personen van en 
rondom WUR centraal staan die van 
grote invloed zijn geweest op 
Wageningen en de wereld.  
Daarbij betreft het niet louter  
wetenschappelijke ontwikkelingen, maar ook culturele zaken als muziek en 
beeldende kunst. De tentoonstelling zal bestaan uit een bonte verzameling van 
bijzonder onderzoek, hobby’s, mijlpalen, ontdekkingen en nog veel meer. 

Voor iedereen toegankelijk   |   Vrij toegankelijk   |   Soort activiteit: Expositie 

Locatie: Museum De Casteelste Poort, Wageningen 

9 juli – eind september
Foto expo ‘De stad Wageningen & WUR’

Met een fototentoonstelling (eerder geplaatst op het marktplein van 
Wageningen) worden WUR en de stad Wageningen met elkaar verbonden. 
De foto’s laten de link zien tussen de gemeente Wageningen en WUR in de 
afgelopen eeuw. De expositie is nu, bij Atlas, tot eind september te zien op 
Wageningen Campus.

Voor iedereen toegankelijk   |   Vrij toegankelijk   |   Soort activiteit: Expositie

Locatie: nabij Atlas, Wageningen Campus
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3 september
Opening Academisch Jaar

De 100e opening van dit academisch 
jaar is gewijd aan het thema ‘Food 
and Agriculture: Europe and the 
World’. De toekomst vereist 
duurzame, veilige, betaalbare en 
gezonde voeding voor iedereen en 
tegelijkertijd ook een bio-circulaire 
economie met landbouw als 
belangrijkste leverancier van 
biomassa. Dit kunnen we niet alleen. Keynote sprekers zijn Minister President 
Mark Rutte en Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling Phil 
Hogan. Zij gaan in op de rol van Nederland en Europa in relatie tot het thema. 

Voor iedereen toegankelijk   |   Registratie verplicht   |   Soort activiteit: Opening Academisch Jaar 

Locatie: Orion, Wageningen Campus 

15 september – 15 oktober
WUR on Wheels – fiets mee de wereld rond

Van 15 september tot 15 oktober 
stappen we op de fiets voor een 
virtuele wereldreis ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van Wageningen 
University & Research. In de 
afgelopen eeuw lieten WUR-
studenten, -wetenschappers en 
-alumni hun voetstappen na op alle 
werelddelen. Met hoogwaardige kennis 

en onderzoek maken wij een verschil voor de kwaliteit van leven wereldwijd.

WUR on Wheels zet de mensen van Wageningen University & Research én hun 
werk in de spotlights. Samen fietsen we 40.000 kilometer de wereld rond. 
Tijdens die fietstochten inspireren we mensen – online en in real life – met 
verhalen over de impact van onze kennis en ons werk wereldwijd.
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Met je deelname aan WUR on Wheels steun je het Wageningen Borlaug Youth 
Institute. Met dit project inspireert en begeleidt WUR ambitieuze jongeren die 
werken aan een oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Dus: sluit je aan 
bij WUR on Wheels, stap op de fiets en steun de changemakers van morgen.

Soort activiteit: Sportactiviteit   |   Locatie: Nederland en in de wereld op diverse plekken.  

Kijk voor meer informatie op wuronwheels.wur.nl

15 september
#WUR100FEST

WUR bestaat 100 jaar en op 15 september vieren we dat met een groots 
Wisdom & Wonder feest voor alle (oud)medewerkers en studenten. Ook 
partners en kinderen zijn meer dan welkom. We zijn deze dag meer dan ooit 
ONE WAGENINGEN! 

Wageningen Campus wordt omgetoverd tot een groots festivalterrein. Het 
duurzame en internationaal getinte festival heeft een divers programma vol 
muziek, dans, theater, film, cabaret en ook kinderactiviteiten. Meer dan 60 
artiesten die gerelateerd zijn aan WUR treden op 1 van de 10 podia op. 
Heerlijke gerechten zijn verkrijgbaar bij de vele foodtrucks. Meer informatie 
over het programma is te volgen via Facebook en op de website. 

Voor (oud)medewerkers en studenten | Registratie verplicht | Soort activiteit: Festival

Locatie: Wageningen Campus 
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26 september 2018 – 18 juni 2019
Wisdom & Wonder Movie Talks

WUR vindt de band met de stad 
Wageningen en haar inwoners erg 
belangrijk en laat graag zien dat 
eigenlijk iedereen in het dagelijks 
leven te maken heeft met thema’s die 
onderzocht en ontwikkeld worden in 
Wageningen. 

In samenwerking met het Heerenstraat Theater in Wageningen worden de 
Wisdom & Wonder Movie Talks aangeboden. Op een aantal avonden verruilen 
onderzoekers de wetenschappelijke arena voor een filmzaal en worden door 
hen speciaal geselecteerde films of documentaires vertoond. De onderzoekers 
voorzien deze films van een wetenschappelijke toelichting waarin zowel de 
inhoud van de wetenschap als de passie hiervoor duidelijk naar voren komt. 
Dit doen zij op een toegankelijke wijze die elk publiek zal aanspreken. 

Voor iedereen toegankelijk   |   Tickets via www.heerenstraattheater.nl   

Soort activiteit: Voorstelling   |   Locatie: Heerenstraat Theater, Wageningen 

27 september
Company Day: Future Perspective

De Company Day biedt de gelegen-
heid om kennis te maken met zes 
state-of-the-art-onderwerpen en 
geeft een inspirerende kijk op 
nieuwe technologieën en de 
mogelijke toepassingen en impact 
daarvan. Met het programma op 
deze dag krijgen start-ups, het 
MKB, grotere bedrijven, 
beleidsmakers en andere 
stakeholders een geweldige kans 
om de contacten met WUR en andere innovatie-stakeholders te verkennen en 
te versterken. De thema’s Big Data, Blockchain, Climate Smart Circular 
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Economy, CRISPR-CAS, Photosynthesis en Precision Farming worden 
toegelicht. Lezingen, demo’s, workshops en dialogen geven u een idee van de 
rol die deze thema’s kunnen spelen voor uw innovatie-agenda. Laat u 
inspireren!

Voor bedrijfsleven & beleidsmakers   |   Registratie verplicht   |   Soort activiteit: Evenement  

Locatie: Orion, Wageningen Campus 

7 oktober
 

Campus Safari 

Tijdens het weekend van de 
wetenschap nodigen we iedereen 
uit voor een campus safari op 
zondag 7 oktober. Kom op excursie 
en ga op zoek naar de “big five”! 
Alle onderdelen van WUR en ook de 
campuspartners openen de deuren. 
Het werk van onze wetenschappers 
komt tot leven tijdens rondleidingen, 
workshops en presentaties.  
Kom zien hoe eten wordt gemaakt 
door een 3D-printer, luister naar 
planten die muziek maken, doe 
proefjes in het water lab en eet 
tomaten die gekweekt zijn op 
Marsgrond!  

Voor iedereen toegankelijk   |   Vrij toegankelijk   |   Soort activiteit: Evenement 

Locatie: Wageningen Campus en WUR-locaties in het land
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15 – 19 oktober
Science week System Earth

Tijdens de Science week System Earth richten we onze blik op de toekomst van 
de aarde. Het onderzoek en de bijdrage van WUR aan kennis over systemen op 
aarde, zowel op het land als in het water en de atmosfeer, worden belicht. Van 
natuurlijke ecosystemen tot stadsklimaat, van fundamentele kantelpunttheorie 
tot ontbossing en de relatie tussen mens en natuur. 

Tijdens Science week System Earth gaat het om de vraag: Heeft WUR invloed 
op de aarde met haar onderzoek naar bodem, water, atmosfeer, organismen, 
ecosystemen, samenleving en wereldwijde klimaatverandering? Die vraag wordt 
beantwoord tijdens de week. 

De science week bestaat uit onder meer uit: (lunch)lezingen en excursies, de 
Internationale Conferentie ‘Water Science for Impact’ en het symposium  
‘Earth Futures’.
 
Voor iedereen toegankelijk   |   Registratie verplicht   |   Soort activiteit: Symposium    

Locatie: Wageningen Campus
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2 november
Herdenkingsmunt ter ere van het  
100-jarig jubileum
Speciaal ter ere van het 100-jarig jubileum zal op vrijdag 2 november het 
Wageningen Universiteit Vijfje worden uitgegeven. Dit gebeurt traditiegetrouw 
door middel van de ceremoniële 1e muntslag. We zijn vereerd dat Jeroen 
Dijsselbloem als alumnus en oud-minister van Financiën deze 1e muntslag  
zal verrichten. We zien het Wageningen Universiteit Vijfje als een waardig 
eerbetoon aan onze 100 jaar jonge en internationaal erkende kennisinstelling. 
Gastheer van dit evenement is het ministerie van Financiën.
 
Op uitnodiging | Soort activiteit: Presentatie   |   Locatie: Wageningen Campus

3 november
Music & Science

Een avondvullend programma opgezet 
door de Van Uvenstichting, WSKOV en 
De Ontzetting met als thema Muziek en 
wetenschap. Een afwisselend 
muziekprogramma met muziekstukken 
die een link hebben met wetenschap en 
die geïnspireerd zijn door wetenschap.

Beide orkesten treden zowel op met 
volledige bezetting als in deelensembles.

Voor iedereen toegankelijk   |   Registratie verplicht   |   Soort activiteit: Evenement 

Locatie: Theater Junushoff, Plantsoen 3, 6701 AS Wageningen

4 november
Maak kennis met de buren 

Op zondagmiddag, op een twintigtal plaatsen verspreid over de stad (mogelijk 
ook op locatie), stellen inwoners van Wageningen hun huiskamer ter 
beschikking aan een wetenschapper van WUR, die tijdens die middag een of 
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meerdere keren een kort, aantrekkelijk en aansprekend exposé houdt over zijn 
of haar vak voor geïnteresseerde stadsgenoten.

Voor iedereen toegankelijk   |   Registratie verplicht   |   Soort activiteit: Presentatie 

Locatie: Diverse locaties in Wageningen

9 en 10 november
ELLS Scientific Student Conference 2018

De tiende editie van de 
ELLS Scientific Student 
Conference vindt dit jaar 
plaats op Wageningen 
Campus. Rond de  
350 studenten van 
universiteiten uit  
het ELLS-netwerk 
(netwerk van Life Science 
universiteiten) nemen 
deel, waarvan er ruim 100 
hun eigen onderzoek gaan presenteren. Dit jaar is het thema “Life sciences: 
looking across disciplines” met de subthema’s: Metropolitan solutions, From 
field to fork, Global one health, Humans and nature and Biobased solutions. 
Het is een unieke gelegenheid voor studenten om wetenschappelijke ervaring 
op te doen op een internationale conferentie!
 
Voor studenten   |   Soort activiteit: Conferentie   |   Locatie: Orion, Wageningen Campus
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9 november
Onthulling Carillon

Ter ere van het 100-jarig jubileum 
schenkt het Universiteitsfonds 
Wageningen (UFW) een carillon aan 
WUR. De onthulling van de klokken-
toren is onderdeel van de afsluiting van 
het jubileumjaar op 9 november. Onder 
begeleiding van een fanfare worden alle 
campusgebruikers uitgenodigd om te 
komen kijken naar dit prachtige 
ontwerp en te luisteren naar de eerste 
tonen van de klokkentoren die galmen 
over de campus. Een nieuwe WUR traditie wordt geboren! 

Voor iedereen toegankelijk   |   Soort activiteit: Evenement 

Locatie: Evenemententerrein, Wageningen Campus

9 november
Gala of the Century 

Het bijzondere jaar zal op 9 november 
geheel in stijl worden afgesloten met 
een studentengala, georganiseerd door 
studieverenigingen. Op een feestelijke 
externe locatie heffen studenten voor de 
laatste keer dit jubileumjaar op 100 
mooie jaren die zijn geweest en de 
komende 100 jaar en verder. Een avond 
waarin niets mist en waar je bij moet zijn geweest!

Voor studenten   |   Soort activiteit: Evenement   |   Locatie: Feestelijke externe locatie

Credits foto’s

Marte Hofsteenge (p10), Gea Hogeveen (p11), Shutterstock, Wageningen University & Research



Veel heeft het niet gescheeld, of 
Wageningen University had niet eens 
haar tachtigste verjaardag kunnen 
vieren en zeker niet haar honderdste. 
Na jaren van dalende studenten-
aantallen, herpakte de universiteit 
zich en herrees Wageningen als een 
Phoenix uit de vermeende as.

Van lelijk eendje tot 
internationale zwaan
Martijn de Groot en Joost van Kasteren 
blikken in het boek “Metamorfose: 
1993-2018 hoe Wageningen wereld -
top werd” met de belangrijkste 
spelers terug op de ontwikkeling van 
Wageningen University & Research 
in de afgelopen 28 jaar. Het is het 
spannende verhaal over het lelijk 
eendje van universitair Nederland 
dat groeide uit tot de internationale 
zwaan van het agro- en food onderzoek.

On-Wagenings trots
Natuurlijk weten we als geen ander 
dat successen uit het verleden geen 
garantie bieden voor de toekomst, 

Boek

Metamorfose: 
hoe Wageningen
wereldtop werd!

maar laten we bij de viering van onze 
honderdste verjaardag eens wat on-
Wageningse trots tentoonspreiden.

Nu verkrijgbaar online: 
wur.unigear.eu
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