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Wageningen UR (University & Research centre) 

 Two organisations 

● Wageningen University 

● 9 research institutes (DLO) 

 Applied and fundamental research) 

 Turnover 2012 € 658 m 

 >6,000 employees 

 9,500 students (> 100 countries) 

 > 20 locations in the Netherlands 

China, Brazil and Ethiopia 

 Valorization and entrepreurship 



Wereldwijd actief 

Kantoren in Chili, China en Ethiopië 

 

Projecten in meer dan 90 landen 



Ups en downs: totaal aantal studenten 

1963  



BSc 

MSc 

Aantal eerstejaars blijft nog groeien... 



Wageningen is een research universiteit.... 

1.900 PhD 

3.700 MSc 

3.800 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 



Wageningen UR timmert aan de weg 



Goede prestaties in de rankings 

 #77 World University Ranking 

 #1 Food & Agri ranking (NTU) 

 #1 in EU projects (>450) 

 # 1 in “Keuzegids Hoger Onderwijs”  

 Actief in 5 van de 9 topsectoren 

 

 



De universiteit verhuist... 



...naar Wageningen Campus 



U bent met velen 



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 

 Doe mee met de reüniegift voor 
Global Guest van Stichting Otherwise:  

● Internationale studenten vertellen op 
middelbare scholen over hun land,  

● Thema’s:internationale 
samenwerking, duurzaamheid en 
globalisering 

● Maak inspirerende ontmoetingen 
mogelijk 

 

 
 



Klimaatverandering en onze voedselzekerheid 

....de toekomst.... 

Prof. dr. Martin Kropff 



Ons klimaat verandert 

 Uitdagingen en voedselzekerheid 

 

 Ons klimaat verandert 

 Oplossingsrichtingen irt voedselproductie 

● Verandering tegengaan: mitigatie 

● Verandering opvangen: adaptatie 

 Conclusies 

 



Groei wereldbevolking 



Discontinuïteit in productiviteit 

Technologische innovatie                                      
    
Institutionele verandering 

Transitie 

Focus: 

Overall 
gemiddelde 
toename 

+ => 



Productivity increase 
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Wereldwijde uitdagingen 

Klimaatverandering 

Biobased economy 

Voeding en gezondheid 

Voedselzekerheid 



Voedselprijzen en politieke stabiliteit 

Mais 
Tarwe 
Rijst 
Rellen (rechts) A

an
tal rellen

 



Consequenties van de hoge 

voedselprijzen 



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 



28 

Productiepotentie Afrikaans continent 

Conijn, J.G., et al., 2011 (in prep) 
PRI, Wageningen UR. 

Huidige oogst Kloof 



Toename oogst: twee strategieën 

 

Theoretische maximale oogst 

Gerealiseerde 
oogst verliezen 

verliezen 

Toename maximale oogst 

Verkleinen verlies 

Theoretische maximale oogst 

Gerealiseerde oogst 



Ook in Afrika discontinuïteit 



Ons klimaat verandert 

 Uitdagingen en voedselzekerheid 

 Ons klimaat verandert 

 

 Oplossingsrichtingen irt voedselproductie 

● Verandering tegengaan: mitigatie 

● Verandering opvangen: adaptatie 

 Conclusies 

 



Zonne-energie 

? 

    Fotosynthese 

 

6 CO2 + 6 H2O        C6H12O6 + 6O2 

 

    Verbranding 

 

Olie en Gas: fotosynthese uit het verleden 

Uitputting Olie in perspectief 

Ontbossing, ontginning venen 



CO2 concentratie in de atmosfeer 



anders 
landbouw 

afval 

landbouw 

energie 

rotting en veen 

ontbossing 

anders 

fossiele brandstof 

Netto bijdrage aan emissie van 
broeikasgassen in Gigaton 
(109) CO2 equivalenten per jaar 
 
FAO: Emissie Landbouw in  
2050 relatief zeer groot 
 

Vraag: kan landbouw een deel 
van de oplossing worden? 
  * voedselzekerheid en 

  * minimalisatie klimaateffect 
 



Temperatuurstijging volgens NASA 



Verandering in jaarlijkse gemiddelde neerslag 

Neerslag 

Periode 2080–2099  
t.o.v. 1980-1999 



Grootschalige Kantelpunten: problemen & 

kansen 

Integrale kennis  
nodig!!! 



Ons klimaat verandert 

 Uitdagingen en voedselzekerheid 

 Ons klimaat verandert 

 Oplossingsrichtingen irt voedselproductie 

● Verandering tegengaan: mitigatie 

 

● Verandering opvangen: adaptatie 

 Conclusies 

 



Voedselproduktie en mitigatie 

 

Emissie beperking CO2 , CH4 en N2O 

● Biobased economy 

● C vastleggen met grasland en vasthouden met bouwland 

● Slimmer kunstmestgebruik 

● Kas als energiebron 

● Verbeterde dierhouderijsystemen 

● Eco-efficiëntie 

● Eiwittransitie/dieetpatronen 

 

 

 

 



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 



Mitigatie: Andere energie productie 

Gewassen leggen maximaal 
3% zonne-energie vast in 
suikers 

1.2 ton olie per hectare = 
1.000 liter diesel = 20.000 
km 

 



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 



Nieuwe technologie: bio-zonnecellen 

 Namaken fotosynthesesysteem met behulp van 
nanotechnologie  

 Duurzame, flexibele en betaalbare productie 

 



Mitigatie: reductie CH4-emissie in rijstvelden 



Mitigatie: Rijst en methaan 

Hogere rijstproductie 

=> 

meer methaan? 

 

 totale biomassa van de rijstoogst 

Verwachte verband 
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Mitigatie: Rijst en methaan 



Gevonden verband 

 totale biomassa van de rijstoogst 

Verwachte verband 

Hogere rijstproductie 

=> 

minder methaan 

 

Mitigatie: Rijst en methaan 

 



Mitigatie door efficiëntie in de veehouderij 



93% vers gras 

● Wageningen 

▲ Lelystad 

 

voorspeld 

gemeten 

  

Mitigatie: Kwaliteit grasvoer bepaalt methaanemissie 



Ons klimaat verandert 

 Uitdagingen en voedselzekerheid 

 Ons klimaat verandert 

 Oplossingsrichtingen irt voedselproductie 

● Verandering tegengaan: mitigatie 

● Verandering opvangen: adaptatie 

 

 Conclusies 

 



 
 

 Verandering in agrarische productie in 2080 



Voedselproductie en adaptatie 

 Beste systeem voor specifiek milieu: 

● Eco-efficiëntie 

● Precisielandbouw 

● Veredeling 

● Waterbeheer 

● Voorzichtig met marginale gronden 

 

 

 

 

 

 



 Verbeterde aanpassing van planten aan minder  ideale 
omstandigheden  => minimaal opbrengstverlies bij  

 Slechte grond (zout, zuur, arm) 

 Te hoge/lage temperaturen 

 Te nat 

 Verminderde input (bemesting, bestrijding, irrigatie) 

 Duurzame oplossing! 

 Veredelen kost tijd!  

Adaptatie: betere planten 



Droogte-gevoelig 

Droogte-tolerant 

Verschillende aardappelplanten na twee weken 
droogte gevolgd door 1 dag water: verschil in 

tolerantie 

Adaptatie: Natuurlijke variatie 



Adaptatie: Specifiek gen 



Adaptatie: Aanpassen rijst 



Ons klimaat verandert 

 Uitdagingen en voedselzekerheid 

 Ons klimaat verandert 

 Oplossingsrichtingen irt voedselproductie 

● Verandering tegengaan: mitigatie 

● Verandering opvangen: adaptatie 

 Conclusies 

 



De triple win  van landbouw 

 Voedsel en voeding voor de wereldbevolking 

 Aangepaste landbouwsystemen 

 Afzwakken van de effecten van klimaatverandering 

Climate Smart Agriculture 



Conclusies 

 Robuuste voedsel productie (adaptatie) 2x (meer en zekerder) 

 Eco-efficiëntie 2x 

● Minder land, minder water, minder voedingsstoffen, minder 

chemie, minder milieu effecten (minder broeikasgassen) 

 Klimaatneutraal 

 Framework: Biobased Economy  

 



Einde 


