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Wageningen UR (University & Research centre) 

 Twee organisaties 

● Wageningen University 

● 9 onderzoekinstituten(DLO) 

 Toegepast en fundamenteel ondezoek 

 Omzet  2012 € 658 m 

 6.500 medewerkers 

 9.900 studenten (> 100 countries) 

● 4.000 bachelors 

● 4.000 masters 

● 1.900 PhD 

 

 > 20 locaties in Nederland, China, 

Brazilië en Ethiopië 

 Valorisatie en ondernemerschap 



Wereldwijd actief 

Kantoren in Chili, China en Ethiopië 

 

Projecten in meer dan 90 landen 



Ups en downs: totaal aantal studenten 

1988  



BSc 

MSc 

Aantal eerstejaars blijft groeien... 



Wageningen is een researchuniversiteit.... 

1.900 PhD 

4.000 MSc 

4.000 BSc 

‘Normaal’ profiel 

Engelstalig 

Nederlandstalig 



... en een internationale universiteit 

60% 

30% 

  Internationale studenten 

10% 

PhD 

MSc 

BSc 



PhD-studenten 2011-2012 

Internationale kennisinstelling 

 NL  EU  Azië  Afrika 

 Latijns Amerika  Overige 

MSc-studenten 2011-2012 



Wageningse visie op onderwijs 

 Relevant voor maatschappij en business 

 Internationale context en omgeving 

 Integratie van wetenschappelijke disciplines 

 

 Individuele leerwegen 

 Kleine groepen 

 Hoog studierendement 

 

 Goed georganiseerde participatie studenten 

 

 

 

 

 

 



Wageningen UR timmert aan de weg 



Goede prestaties in de rankings 

 

 #1 Food & Agri ranking (NTU) 

 #1 in EU projects in NL (>450) 

 #1 in “Keuzegids Hoger Onderwijs” 

 #1  duurzame universiteit van Nederland 

 #77 World University Ranking 

 #32 beste werkgever van Nederland 

 Actief in 5 van de 9 topsectoren 

 

 



Iets over ons dagelijks werk:  

to explore the potential of nature to improve the quality of life 



Werken aan wereldwijde uitdagingen 

Klimaatverandering 

Biobased economy 

Voeding en gezondheid 

Voedselzekerheid 



In 2050, we need to feed  

9 billion people within  

the carrying capacity  

of planet earth 
(‘More with Less’) 



De uitdaging: twee keer 

Meer Beter Minder 



Consument Produkt 

Issues spelen zich af op 

verschillende schalen bijv.  global 

change, gezonde voeding…. 

Gen/ Molecuul 

Cel 

Organisme 

Ecosysteem 

Planeet 

De Wageningse aanpak: biologisch 



De Wageningse aanpak: sociaal 

Individu 

Samenleving 

Gemeenschap 

Huishouden 

Gen/ Molecuul 

Cel 

Organisme 

Ecosysteem 

Planeet 

Beleid en randvoorwaarden 

instituties 

technologie 

Produkt 

people profit planet 



Verschillende strategieën  

GMO 

Agronomy 

shine 
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Sociaal-economisch 
incrementeel sprong 

sprong 



…Een paar voorbeelden… 



 
 

modellen 

De Wageningse benadering: TPE 



     DNA sequences 

Transcripts→proteins→metabolites 

Gene functions 
and network  
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Crop phenotypes (e.g. yield) 

Processes 

Crop model 

Molecular 
markers 

E 

M 

G 

Crop 

Cell 

Genome 

  
Pathways 

 Cell model 
Molecular 
genetics 

QTL 



Bestrijding Phytophthora infestans 

 Steeds agressiever! 

 Past zich constant aan 

● Groot genoom 

● Veel replicaties 

 “Alles uit de kast” 

● Preventie 

● Resistenties + management 

● Bestrijding 

 



Inzet veredeling 

 Klassieke veredeling 

 Programma DuRPh – Genetische modificatie 

● Cisgenese: Gerichte inpassing DNA die ook met 
kruising had kunnen gebeuren 

 Programma BioImpuls 

● Biologische veredeling 

Financiering door overheid 

 

 

 

 S. berthaulthii 

  

S. pinnatisectum 



…Een paar voorbeelden… 



De kracht van fotosynthese 

Eerste generatie biobrandstoffen 

Tweede generatie biobrandstoffen 

Bioraffinage 

Fotosynthese 



Wereldwijd ± 700 miljoen auto’s 

Wereldwijd± 1.4 miljard ha 
landbouwgrond  

Net genoeg om genoeg brandstof te 
leveren voor alle auto’s 

 

Nieuwe benaderingen en technologie 

Energie: brandstof uit biomassa 



Bioraffinage: cascadering 

 
Bijproducten,  

afvalopwerking, 
compostering en vergisting 

(energie) 
 

 
CO2 

H2O 
Mineralen 

Voedsel 
en voer 

Reststromen en 
mest 

Duurzame producten: 
-materialen 

-chemie 
- energie 

Biomassa    

Reststromen 

Fotosynthese 



Bioraffinage: de waardepyramide 

€ 

€ 

€ 

€ 

Fijnchemicaliën 

Voedsel en voer 

Energie 

Bulkchemicaliën 



6H2O + 6CO2      Suiker (C6H12O6) + 6O2  

 
 

H2O 

CO2 
Methanol 

Fotosynthese: Artificiële systemen 



Nieuwe technologie: bio-zonnecellen 

 Namaken fotosynthesesysteem met behulp van 
nanotechnologie  

 Duurzame, flexibele en betaalbare productie 

 



RED 

zout water 

zoet water 

Brak water 

electriciteit/waterstof 

Milieutechnologie: Water en Energie 

Omgekeerde Electro Dialysis 



…Een paar voorbeelden… 



Eerste demo : 50 kW in Harlingen 



Centrale in de afsluitdijk:  200 MW 

IJsselmeer Waddenzee 

Fryslân 

Noord-Holland 



…Een paar voorbeelden… 



Gezondheid, voeding en lifestyle 



Voedselkeuze en lifestyle 



Voedselkeuze en lifestyle 



100 

50 

0 

% Energie 

Vlees 

Kip 

Eieren 

Vis 

Fruit 

Groenten (wortels) 

Noten 

Honing 

100 

50 

0 

% Energie 

Fruit 

Groenten 

Bonen 

Vlees 

Kip 

Vis 

Graan 

Melk 

Koolhydraten 

Vet/Olie 

Alcohol 

1.200.000 Generaties  

op grens van honger 

Paleolithisch tijd 

2-3 Generaties 

voedsel in overvloed 

Moderne tijden 

 “Paleolitische” genen + moderne voeding 



Voeding en gezondheid: Quality of Life 

100 % 
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Homeostasis 

Gezond 

Ziektecomplex 

Verschillende en vergelijkbare doelen 

† 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

‘Life science technologie’ & gezondheid 

Slimme voeding om mensen gezond te houden 
Preventie vs Therapie: op zoek naar biomerkers 



Wageningen UR werkt aan de toekomst 



Niet meer op de u vertrouwde plaatsen... 



... maar op Wageningen Campus 



Met prachtige voorzieningen 

Orion 

Impulse  

Zodiac 

Actio 

Radix 

Forum 

Atlas 

NIOO 

FrieslandCampina 

Stoas 

Leeuwenborch 

Plant 



…Samen met onze alumni… 



We koesteren de relatie 

 Een leven lang verbonden 

 Steun voor strategie en positionering 

 Alumni activiteiten overal ter wereld 

 De Alumnivereniging KLV 

 Financiële steun voor bijzondere doelen 

 

Wageningen University on line 

● Online platform op LinkedIn 

●  www.wageningenUR.nl 

● Twitter: #alumniwu en #wur 

● Facebook – Wageningen University 

 

http://www.wageningenur.nl/


Studenten van ‘toen’ voor studenten van ‘nu’ 

Anne van den Ban Fonds  

● Beurzen voor studenten uit arme 
landen (GDP per capita < 300$) 

● Steun voor ongeveer 20 studenten 
per jaar 

● Combinatie met 
universiteitsbeurzen 

Geef talent een kans, doe mee met 
de reüniegift!  

 

 

 




