
 

Alumni nieuws juli 2018  

 

World Wide Wageningen Alumni Day, een dag om nooit 
te vergeten  

 

Beste WUR-alumna/alumnus, 

 

Met veel plezier kijken we terug op de honderdste viering van Wageningen University & 

Research op 23 juni. De World Wide Alumni Day is niet alleen op Wageningen Campus gevierd 

maar ook elders in de wereld. Ook de komende maanden worden er op vele locaties in de 

wereld nog alumnivieringen gehouden. 

Kon u er 23 juni niet bij zijn of wilt u nog eens rustig nagenieten, bekijk dan de aftermovie en de 

fotoalbums. 

 

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft de dag geopend en heeft o.a. een UniversiTree 

op Wageningen Campus geplant. Ook in de rest van de wereld worden UniversiTrees geplant 

door WUR-alumni. Op die manier ontstaat een wereldwijd bos van UniversiTrees dat een 

blijvende herinnering aan WUR vormt. 

We wensen u alvast  een hele fijne zomer toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Delia de Vreeze en Alumniteam 

Wageningen University & Research 
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Oproep nominaties beurs 
vrouwelijke alumni 
 

De nieuwe Marina van Damme beurs heeft 

als doel vrouwelijke WUR-alumni te 

ondersteunen bij een volgende stap in hun 

wetenschappelijke carrière. De beurs 

bestaat uit een bedrag van €9.000 en is 

bedoeld voor verdieping of verbreding van 

kennis of voor een internationale oriëntatie in 

de vorm van een studie, stage of project. 

Kandidaten dienen een technisch MSc of 

PhD afgerond te hebben. 

Deadline voor nomineren is 16 juli 2018. 

Op de foto: dr. ir. Van Damme. 

  

 

  Criteria en nomineren  
 

 

 

  

 

 

Oproep nominaties 
business award 
 

University Fund Wageningen wil succesvol 

duurzaam ondernemen stimuleren en 

belonen. Het fonds reikt daarom de Mansholt 

Business Award for Sustainable 

Entrepeneurship uit t.w.v. €25.000. Bent u 

een (aan WUR gerelateerde) ondernemer 

die op een inspirerende en duurzame wijze 

een onderneming leidt dan kunt u in aan-

merking komen voor deze ondernemersprijs. 

Deadline voor nomineren is 15 augustus. 

Op de foto: de vorige winnaar Simon Groot 

van East-West Seed. 

  

 

  Criteria en nomineren  
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WUR on Wheels - op de 
fiets de wereld rond 
 

Fietsen, het hoort bijna net zo bij Nederland 

als de kaas, klompen en koeien. Dus, hoe 

kunnen we ons als topfitte honderdjarige 

beter in de kijker spelen als op ons stalen 

ros. Van 15 september t/m 15 oktober 

fietsen we samen -virtueel-  40.000 km de 

wereld rond. Verzamel uw oud 

studiegenoten en vorm een team, of ga solo. 

Deel uw verhalen over uw carrièrepad en uw 

blik op de horizon. Als deelnemer steunt u 

het Wageningen Borlaug Youth Institute en 

helpt zo de changemakers van morgen in 

het zadel. 

  

 

  Schrijf u hier in  
 

 

 

  

 

 

Jubileumboek 
 

Met dalende studentenaantallen was het 

einde van de Landbouwuniversiteit nabij. De 

fusie met Dienst Landbouwonderzoek in 

1997 bleek de redding. Martijn de Groot en 

Joost van Kasteren schreven een boek over 

de afgelopen 25 jaar van WUR waarin de 

fusie centraal staat. Als u benieuwd bent 

naar de geschiedenis van WUR kunt u het 

boek "Metamorfose 1993-2018 - hoe 

Wageningen wereldtop werd" hier bestellen. 

  

 

  Meer 100 year gifts  
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Expositie in museum 
 

Museum De Casteelse Poort in Wageningen 

levert met de expositie Gemaakt voor stad 

en wereld een feestelijke bijdrage aan het 

100-jarig jubileum van WUR. De 

tentoonstelling gaat over opmerkelijke zaken 

in de honderdjarige geschiedenis van WUR. 

Zo worden de kop van de beroemde fokstier 

Sunny Boy en historische beelden van de 

Rijkslandbouwschool uit 1928 getoond. 

Foto: Carleen van den Anker. 

  

 

  Expositie tot 28 oktober  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  

 

 

 

WUR Connect 
Meld je aan op WUR Connect om in contact te 
blijven met WUR-alumni en -studenten en om 
je netwerk uit te breiden. 
WUR Connect heeft nu ook een app. 

WUR gaat serieus met data om 
WUR hecht belang aan de bescherming van 
uw privacy en het transparant, persoonlijk en 
betrouwbaar maken van onze diensten. Ons 

 

Mansholtlezing 
19 september  

  
Circulair 

Voedselsysteem   

 

 

Summer 
School  

  
Programma voor 

academici   

 

 

100 jaar WUR 
programma  

  Overzicht  
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vernieuwde privacyverklaring geeft een 
duidelijke omschrijving hoe wij met uw data 
omgaan. 
 
Foto header: Michel Blezer. 
 
  

 

uitschrijven | online versie  
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