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UPDATE

COLOFON

VAN HET BESTUUR
Het Wageningen-gevoel, herkent u dat ook? En waar denkt u dan aan?
Tijdens een klankbordgroepbijeenkomst over de herijking KLV2020 werd er uitgebreid over
gesproken. Dat Wageningen-gevoel fascineert mij, met name omdat het zo universeel is.
Natuurlijk zijn er persoonlijke verschillen, maar vraag er willekeurige Wageningers naar
en je hoort dezelfde elementen terugkomen. De verbondenheid met maatschappelijke
en mondiale vraagstukken – het stukje wereldverbeteraar zijn. Praktisch werken en
oplossingsgericht zijn. Het interdisciplinaire karakter: over muurtjes heen kunnen kijken,
problemen ook van een andere kant kunnen bezien. Het zorgt voor een grote verbondenheid,

KLV Update is het blad van KLV Wageningen
Alumni Network, de Wageningse alumnivereniging die er sinds 1886 in slaagt om contacten tussen de leden onderling en met de
universiteit te bevorderen. Wij willen daarin fungeren als een vitaal ontmoetingspunt,
zowel in levenden lijve als online. Het KLVlidmaatschap biedt onder meer:
• een manier om bij te blijven op het
‘Wageningse Domein’,
• een professioneel netwerk,
• verbondenheid met Wageningen.

waar ter wereld al die Wageningers ook uitzwermen.
Vanuit het Wageningen-gevoel kwam ik op het KLV-gevoel. Wat is dat eigenlijk en is dat
ook zo universeel? Voor mij persoonlijk is het een uiting van en invulling geven aan dat
Wageningen-gevoel. En een manier om iets terug te geven. Maar ook in KLV-activiteiten
komt het Wageningen-gevoel terug. We sluiten altijd aan bij maatschappelijke thema’s.
Door onze bijeenkomsten ontmoeten mensen elkaar, maar wel altijd inhoudelijk gedreven.
Ook bij onze studiekringen zie ik die verbondenheid en inhoud terug. Een interessant
weetje: er zijn best veel mensen lid van meer dan één studiekring, en dat gaat dan weer
helemaal over ‘over je eigen muurtje heen kijken’.
Ook in ons denken over de toekomst van KLV speelt dat Wageningen-gevoel een rol; het
is geen leidraad, wel een belangrijke onderlegger. Dat Wageningen-gevoel is iets om te
koesteren.
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Beëindiging van uw lidmaatschap kan
ieder jaar tot 1 december. Hierna wordt
uw lidmaatschap automatisch met één
jaar verlengd. Opzeggen dient schriftelijk
te gebeuren per brief of e-mail t.a.v. KLV
Ledenadministratie, Zichtenburglaan 31
7e etage, 2544 EA Den Haag of
info@klv-ledenadmin.nl

Janine Quist

Meer informatie over lidmaatschapstarieven
en regels omtrent opzeggen vindt u op onze
website: www.klv.nl/contributie
Gedrukt op
FSC papier
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niet geïnteresseerd. Groot vee is mannelijk.
Vrouwen hebben kippen en geiten.’
Ik breek mijn hoofd over…

WERELDLEZING: HET COMPLEXE
VRAAGSTUK ‘KLIMAATVERANDERING’

‘Cultuur is lastig, want dat verander je

Klimaatverandering houdt de gemoederen bezig. Op 21 november trok jong en oud naar

niet

Wageningen voor een Wereldlezing over dit onderwerp, met levendige discussies tot gevolg.

een-twee-drie.
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‘Klimaatverandering heeft een belangrijke plek in heel veel onderzoeksthema’s aan WUR, van
zijn geïntegreerd. Ze dienen hetzelfde
mogelijkheid om KLV op te heffen. De ervaring
landbouw tot waterbeheer en klimaat in de stad’, aldus Tim van Hattum, programmaleider
doel maar kiezen hun eigen invalshoek
leert dat die tijd ook nodig is om zorgvuldig
groene klimaatoplossingen en spreker tijdens de Wereldlezing. WUR werkt momenteel aan
en zoeken naar complementariteit.
te handelen.
een WUR-brede klimaatstrategie om de Wageningse klimaatexpertise beter zichtbaar te
Meer informatie over UFW leest u op
maken. Drie lijnen staan daarin centraal: het beter begrijpen van het klimaatsysteem (en het
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Kijk voor de notulen van de ALV op:
in beeld brengen van de impact van klimaatverandering), integrale oplossingen zoeken voor
bit.ly/ALV_KLV_12_12_2018
klimaatmitigatie én –adaptatie en het vergroten van draagvlak en kennis voor klimaatactie. Er

wordt daarbij actief samengewerkt met partners. ‘Wageningen is sterk in de combinatie van
geleerd:
hoe ACTIVITEITEN
help je op maandagochtend
VERVOLG
KLV blijft in ieder geval tot september 2020 haar reguliere activiteiten organiseren. Op 8 april
natuurwetenschappen en sociale wetenschappen, maar voor klimaatoplossingen heb je vaak
die
boer?’
staat
er bijvoorbeeld een KLV Impuls op het programma met als thema het Lancet-dieet.
ook met technische vragen te maken.’
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BIJEENKOMSTEN KLV
Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u bij events op klv.nl, tenzij anders vermeld.

APRIL

e-commerce van zuivelproducten, vanaf de

DO 4–WO 10

producent tot aan huis. We gaan zelf, voor-

One World Week - celebrating diversity and

afgaand aan het diner, genieten van een ver-

the international focus in WUR education and

rassend kaasbuffet. Inmiddels hebben alle

research

reünisten de uitnodiging per post ontvangen.
Niets ontvangen? Stuur een berichtje naar

ZA 6

yves@thetextfactory.eu of kijk op www.klv.nl/

Algemene Ledenvergadering VWI

zuivelaars.

MA 8

DO 23

KLV Impuls – het Lancet-dieet

Uitreiking MSc-award Netwerk Land & Water

JUNI

DO 25
Inspiration dinner NLW en NZV –

VR 14

Kringlooplandbouw

NZV - excursie naar Floating

Netwerk Land en Water en het Nederlands

Farm in Rotterdamse haven

Zoötechnisch Netwerk organiseren samen een

JULI

inspiration dinner over “kringlooplandbouw”,
een

nieuw

concept

om

de

Nederlandse

landbouw te verduurzamen

MEI

en pas afgestudeerden, met leuke en
leerzame activiteiten over onder meer
ondernemerschap, voorbereiding op de

Algemene Ledenvergadering KLV – met op de

arbeidsmarkt en netwerken.

agenda o.a. de voortgang van de Herijking
Strategie KLV2020

AUGUSTUS

F&A Next 2019 – Boosting Innovation in food

WO 10 apr
More success with LinkedIn
(voertaal Engels)

VR 16–WO 21
DI 16 april, 11:00 uur tot 12:30 uur

AID 2019
VR 17

SEPTEMBER

De Zuivelaars-Reünie – Zuivel in de toekomst

Cursus CV writing

Deze reünie (in Wageningen) staat in het teken

WO 18

MA 3 juni, 11:00 uur tot 12:30 uur

van de toekomst van de zuivelsector. Naast ont-

Mansholt Lezing Brussel – Protein transition,

Cursus CV writing

wikkelingen in duurzaamheid en de normering

over circulariteit in agrarische productie

en certiﬁcering binnen zuivel komt de verande-

NOVEMBER

rende rol van de kwaliteitsmanager binnen de

4

Young KLV richt zich speciaal op studenten

DI 2

WO 15
and agriculture

YOUNG KLV
PROGRAMMA

zuivelonderneming aan bod. Als mooie afsluiter

DO 7

van het lezingenprogramma bespreken we de

Ledendag NZV

Andere alumnibijeenkomsten:
bit.ly/WURAlumniEvents

WAGENINGEN ACADEMY
CURSUSAANBOD 2019
Wageningen Academy is het cursusportaal van
Wageningen University & Research voor professionals (werkenden) in het bedrijfsleven en bij de
overheid. Wageningen Academy organiseert open
inschrijvingscursussen, incompany-events, distance-learning-programma’s, masterleergangen
en summer schools. De komende periode organiseren zij onder andere de volgende cursussen:
Facilitation Skills
10–11 april en 5 juni
Gut Health in Pigs and Poultry
23 mei

24–28 juni

UFW-KLV THESIS AWARD

Summer School on Image Analysis

Op dit moment buigen de vier emeritus waarmee we aangeven dat het werk van

for Plant Phenotyping

hoogleraren van de jury zich over de onze MSc-studenten ertoe doet. Ik kijk

8–12 juli

nominaties voor de UFW-KLV Thesis Award ernaar uit om de ingezonden theses te

Summer School Insects as Food and Feed

2018. Dat de genomineerden goed zijn, beoordelen op wetenschappelijke diepgang
Summer School Circular Business in F&A

staat buiten kijf, want ze werden door hun en maatschappelijke impact.'

19–23 augustus

leerstoelgroep voorgedragen en scoorden voor
hun scriptie allemaal een 9 of hoger. De vraag In totaal vallen vier scripties in de prijzen,

Summer School Greenhouse Horticulture

is nu: wie is het meest origineel en innovatief een in elk onderwijsdomein (Levensweten-

25 augustus–5 september

en welke thesis heeft de meeste impact?

schappen, Maatschappijwetenschappen, Omgevingswetenschappen en Agrotechnologie &

Jurylid prof.dr.ir. MAJS (Tiny) van Boekel, Voedingswetenschappen). Tevens zal er ook
Buitengewoon
Het volledige aanbod vindt u op:
www.wur.nl/academy

hoogleraar

Zuivelkunde: een overall winnaar worden gekozen.

'De Thesis Award is een erkenning van de
kwaliteit van het Wageningse onderwijs

universiteitsfondswageningen.nl/scriptieprijs
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DE KLV-ESTAFETTE
KLV-leden

belanden

in

allerlei

interessante banen over de hele wereld.
In deze serie vragen we een KLV-lid
naar zijn/haar loopbaan en een visie
op zaken in zijn/haar vakgebied. Elke

NAAM NICOLINE DE HAAN WOONPLAATS NAIROBI STUDIERICHTING
ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE AFSTUDEERJAAR 1994 KLV-LID SINDS 1994
HUIDIGE BAAN ONDERZOEKER INTERNATIONAL LIVESTOCK RESEARCH INSTITUTE
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Fotograaf: Dewa Dianifaba

Update wordt het stokje doorgegeven.

Iemand die opgroeit in Zuid-Amerika en Afrika,

Toen ik ging studeren…

werkt in Afrika helemaal niet. Maar als je er

studeert in Wageningen en promoveert in

‘Mijn vader heeft in Wageningen tropische

gewoon in gelooft, dan werkt het misschien wel.’

Missouri, is voor een internationale carrière

veeteelt gestudeerd. Hij werkte wel voor mensen,

bijna in de wieg gelegd. Nicoline de Haan streek

maar het vee was het uitgangspunt. Dat boeide

Het meest heb ik geleerd van…

uiteindelijk, na onder meer 7 jaar Nigeria en

mij: waarom vragen we niet vaker aan de mensen

‘Ik leer en verbaas me iedere dag. Ik denk ook

4 jaar Sri Lanka, neer in Nairobi, waar ze bij

hoe we hen kunnen helpen? Ik wilde die vertaling

dat dat belangrijk is: zo gauw je denkt dat je het

het International Livestock Research Institute

maken. Daarom ben ik ontwikkelingssociologie

weet, weet je het juist helemaal niet. Ik werk

werkt aan het thema gender. ‘Waarom trouwen

gaan studeren.

met culturen die zo anders zijn. Met elk beetje

vrouwen in ontwikkelingslanden vaker? Omdat

Ik denk dat ik door mijn jeugd in verschillende

begrip kun je heel veel doen. Je moet blijven

ze niet zelf in hun eigen levensonderhoud

landen minder naïef was dan mijn medestudenten,

luisteren. Dan ontdek je ook waar gender een

kunnen voorzien. Als je ze daarmee kunt

en dat bedoel ik niet onaardig. Soms vond ik het

punt is. Je kunt vaccins maken voor groot vee,

helpen, dan betekent dat echt wat.’

zelfs jammer. Dan dacht ik: wat je nu zegt, dat

maar in groot vee zijn vrouwen vaak helemaal

niet geïnteresseerd. Groot vee is mannelijk.
Vrouwen hebben kippen en geiten.’
Ik breek mijn hoofd over…

WERELDLEZING: HET COMPLEXE
VRAAGSTUK ‘KLIMAATVERANDERING’

‘Cultuur is lastig, want dat verander je

Klimaatverandering houdt de gemoederen bezig. Op 21 november trok jong en oud naar

niet

Wageningen voor een Wereldlezing over dit onderwerp, met levendige discussies tot gevolg.

een-twee-drie.

Projecten

werken

juist met een korte termijn. Sponsors
en partners verwachten dat je in een

‘Er zijn nog steeds mensen die klimaatverandering

paar jaar tijd alle vrouwen empowered

afdoen als een hoax.’ Volgens organisator Tom van

hebt. Hallo, denk ik dan: de technologie

der Schaaf (UFW) was dat één van de opvallende

gaat misschien snel, cultuur gaat veel

constateringen

langzamer. Verwachtingsmanagement is

opmerkelijk was dat verschillende generaties

belangrijk. Zeggen: alle vrouwen in India

op een andere manier naar klimaatverandering

hebben een beter leven gekregen door een

kijken. ‘Oudere generaties pakken de cijfers

project van drie jaar, dat kan niet. Maar

erbij. Jongere generaties zeggen: ik zie gewoon

we doen in die jaren echt wel belangrijke

dat er wat verandert.’

van

de

avond.

Eveneens

geopend. De ingediende ideeën zijn rijp en groen,

dingen. Je moet de problemen in kleine
stukjes breken.’

Tijdens de Wereldlezing werd een ideeënbox

Centraal stond de discussie klimaatadaptatie

klein en groot: van een duurzaam Wageningen

vs. klimaatmitigatie. Mensen voelen meer voor

tot een CO2-taks per persoon. De sprekers van

Ik ben best trots…

mitigatie (het terugdringen van de CO2-uitstoot)

de avond kijken wat in samenwerking met

‘Als het lukt mensen uit technische

omdat je het probleem dan bij de wortels

Wageningen University & Research (WUR) kan

disciplines anders te laten kijken naar

aanpakt. Maar het is ook complexer, aldus Van

worden opgepakt. Van der Schaaf: ‘Met de

technologieadoptie. Als ik ingenieurs zover

der Schaaf. Daarbij kwam ook de cognitieve

Wereldlezing proberen we mensen aan het

krijg dat ze snappen dat het ook over de

dissonantie ter sprake: we vinden allemaal dat

denken te zetten. Het zou mooi zijn als er uit de

mensen gaat. Als je een oplossing zoekt voor

er wat moet gebeuren, maar we willen er niet

discussies weer nieuwe initiatieven ontstaan.’

vogelgriep, dan moet je begrijpen waarom

te veel voor doen.

bit.ly/WereldlezingKlimaat_terugblik

mensen op een bepaalde manier handelen
en reageren. Je moet hen meenemen in de
oplossing, anders werkt het niet.’
Dit is me uit Wageningen bijgebleven…
‘Het zoeken naar praktische oplossingen.
Zoals we hier zeggen: ‘Monday morning,
what are you going to do?’ Theorie is ook
belangrijk, maar iemand moet er wel beter
van worden. Dat heb ik in Wageningen
geleerd: hoe help je op maandagochtend
die boer?’

Klimaat binnen WUR
‘Klimaatverandering heeft een belangrijke plek in heel veel onderzoeksthema’s aan WUR, van
landbouw tot waterbeheer en klimaat in de stad’, aldus Tim van Hattum, programmaleider
groene klimaatoplossingen en spreker tijdens de Wereldlezing. WUR werkt momenteel aan
een WUR-brede klimaatstrategie om de Wageningse klimaatexpertise beter zichtbaar te
maken. Drie lijnen staan daarin centraal: het beter begrijpen van het klimaatsysteem (en het
in beeld brengen van de impact van klimaatverandering), integrale oplossingen zoeken voor
klimaatmitigatie én –adaptatie en het vergroten van draagvlak en kennis voor klimaatactie. Er
wordt daarbij actief samengewerkt met partners. ‘Wageningen is sterk in de combinatie van
natuurwetenschappen en sociale wetenschappen, maar voor klimaatoplossingen heb je vaak
ook met technische vragen te maken.’
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Kennisnetwerk Milieu:
VOOR VERRASSING EN ONTMOETING

Onder de vlag van KLV zijn verschillende studiekringen en netwerken actief. Wie zijn deze netwerken? Wat doen ze en waarom? We stellen ze in deze rubriek aan u voor.

Er zit soms toch nog een afstand tussen de

Ook twee studenten maken deel uit van het

voor ontmoeting. Ontmoeting met nieuwe

Wageningse wetenschap en de praktijk. Het

bestuur. Onze historische binding met de

mensen maar ook mensen van vroeger die je al

Kennisnetwerk Milieu (KNM) probeert die

studievereniging is heel sterk, want we zijn

heel lang niet hebt gezien.

kloof rond actuele thema’s te dichten. Nuttig,

Onze bijeenkomsten gaan over actuele thema’s

maar vooral ook leuk, vindt voorzitter Gerard
Blom, als je ineens die studiegenoot van

met een uitwisseling tussen wetenschap en

VIAS
150 leden

VWI

praktijk. Dat is ook interessant als het niet

NLW

335 leden

vroeger tegenkomt.

“jouw” onderwerp is. Mijn achtergrond

310 leden

is water, maar de bijeenkomst over

NVWV
171 leden

DE LEDEN: BELANGSTELLEND
DE ZUIVELAARS

Gerard Blom: ‘95% van de KNMleden

heeft

in

218 leden

zijn mensen die meer dan

veel

105 leden

van een milieugeïnteresseerde!’

KLV

VTB
421 leden

belangstelling
waren

VLG
301 leden

studiekringen
en netwerken

hebben voor “het Wageningse”
en

tijdens

worden

redelijk

goed bezocht. Er zijn meestal

DE BUITENWERELD:
UIT JE COCON
‘Een deel van de sprekers komt

PSIMT
68 leden

uit Wageningen, maar we zoeken
ook altijd sprekers van buiten:

hun studie al actief. Onze
activiteiten

verrassend. Pure nieuwsgierigheid

164 leden

Wageningen

gestudeerd of gewerkt. Het
gemiddeld

circulaire economie vond ik juist heel

SLE

SKOV

PV
330 leden

uit het beleid, het beheer, of van

KNM
135 leden

NBV
378 leden

enkele tientallen deelnemers maar
dat past ook bij ons ambitieniveau:
we willen geen grootse debatten maar

SVVO
71 LEDEN

NZV
532 leden

andere

onderzoeksinstellingen.

Iedereen zit toch altijd in zijn eigen
cocon. Tijdens het symposium over de
Delta-aanpak Waterkwaliteit, juni vorig jaar,
vertelden waterschappen over het onderzoek

interessante bijeenkomsten.’

dat ze uitvoeren. Heel speciﬁek, maar die
HET TEAM: GOEDE ENERGIE

praktijkervaringen bleken heel nuttig voor het

Gerard: ‘We hebben zes actieve leden, “het

tijdens het 25-jarig lustrum van Aktief Slip

beleid. Het is toch leuk als mensen na aﬂoop

bestuur”, die samen activiteiten organiseren.

opgericht. Aktief Slip helpt ons aan te sluiten

denken: hier kan ik misschien iets mee!’

Diversiteit is belangrijk voor een afwisselend

bij de beleving van studenten, zodat we ons

programma; je overziet toch het beste je eigen

bijvoorbeeld niet alleen op Nederland richten.’

kennisnetwerkmilieu.nl
klv.nl/studiekringen/

vakgebied. Je hebt ook mensen nodig die de
kar trekken. Er zit nu een goede energie, maar

DE VERENIGING: VOOR NIEUWSGIERIGHEID

bit.ly/LidWordenStudiekring

we kunnen altijd nieuwe mensen gebruiken.

Gerard: ‘We zijn er voor de inhoud maar ook

bit.ly/KNM2019

PASPOORT Naam Kennisnetwerk Milieu Opgericht 1991 Aantal leden 135

VAN HET BESTUUR

is weer begonnen!

Het Wageningen-gevoel, herkent u dat ook? En waar denkt u dan aan?

Tijdens een klankbordgroepbijeenkomst over de herijking KLV2020 werd er uitgebreid over
gesproken. Dat Wageningen-gevoel fascineert mij, met name omdat het zo universeel is.
Natuurlijk zijn er persoonlijke verschillen, maar vraag er willekeurige Wageningers naar
en je hoort dezelfde elementen terugkomen. De verbondenheid met maatschappelijke

UFW-KLV
Awards
2019

en mondiale vraagstukken – het stukje wereldverbeteraar zijn. Praktisch werken en
oplossingsgericht zijn. Het interdisciplinaire karakter: over muurtjes heen kunnen kijken,
problemen ook van een andere kant kunnen bezien. Het zorgt voor een grote verbondenheid,
waar ter wereld al die Wageningers ook uitzwermen.
Vanuit het Wageningen-gevoel kwam ik op het KLV-gevoel. Wat is dat eigenlijk en is dat
ook zo universeel? Voor mij persoonlijk is het een uiting van en invulling geven aan dat
Wageningen-gevoel. En een manier om iets terug te geven. Maar ook in KLV-activiteiten
komt het Wageningen-gevoel terug. We sluiten altijd aan bij maatschappelijke thema’s.
Door onze bijeenkomsten ontmoeten mensen elkaar, maar wel altijd inhoudelijk gedreven.
Ook bij onze studiekringen zie ik die verbondenheid en inhoud terug. Een interessant
weetje: er zijn best veel mensen lid van meer dan één studiekring, en dat gaat dan weer

Dit voorjaar reikt University Fund Wageningen
weer drie prijzen uit, waaronder de UFW-KLV
Thesis Award samen met KLV. Professionele
jury’s buigen zich over de vraag: welke
betrokken docent, ambitieuze onderzoeker of
uitmuntende student verdient het om in de
spotlight te staan?

helemaal over ‘over je eigen muurtje heen kijken’.
Ook in ons denken over de toekomst van KLV speelt dat Wageningen-gevoel een rol; het
is geen leidraad, wel een belangrijke onderlegger. Dat Wageningen-gevoel is iets om te

WERELDLEZING:
GENERATIES KIJKEN ANDERS
NAAR KLIMAATVERANDERING
koesteren.

Janine Quist

ee

n
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WERKEN MET ANDERE CULTUREN:
»‘JE
Veelbelovende
onderzoekersLUISTEREN.’
die een
MOETjonge
BLIJVEN
origineel wetenschappelijk artikel wisten
te publiceren, maken kans op de Research
Award.

va
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» Spannende tijden voor de zeventien docenten
op de long list: onze studentenjury is weer op
zoek naar de meest gepassioneerde Teacher
of the Year.

n:

» Studenten met een uitzonderlijk goede
masterscriptie zijn in de race voor de Thesis
Award.

ir. J.J. (Janine) Quist
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