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VAN DE VOORZITTER

Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was de Wageningen World 

Wide (WWW) Alumni Day op de Wageningen Campus en in 50 landen 

wereldwijd. Via het voorzitterschap van de projectgroep en een 

korting voor leden heeft KLV hieraan bijgedragen. Ruim 5.000 

Wageningse alumni, waaronder ruim 30% KLV-ers, bezochten de 

diverse inhoudelijke sessies, maakten kennis met innovaties en 

haalden de onderlinge banden aan met jaargenoten, soms wel 

van zestig jaar geleden. Rondom 23 juni werden in 50 landen 

wereldwijd evenementen georganiseerd voor en door internationale 

alumni met als thema ‘Let’s cook together’. Getooid in een heus 

Wageningen kookschort werden heerlijke maaltijden bereid van 

lokale producten. Ook werden tijdens de WWW Alumni Day op 

Wageningen Campus opnames en livestream beelden vertoond van 

de internationale alumni-evenementen. Via de Raad van Bestuur 

was ook koning Willem-Alexander uitgenodigd o.a. voor het openen 

van de Alumni Dag en de daaraan gekoppelde internationale 

dialoog over ‘how to feed megacities in a sustainable manner’ 

met deskundigen en alumni op vijf continenten en via social 

mediakanalen. Hiermee was de WWW Alumni Day één van de 

hoogtepunten in het jubileumprogramma van de 100ste verjaardag 

van onze Alma Mater, Wageningen University & Research (WUR).

De Dies Natalis op 9 maart 2018 was de aftrap van het 

jubileumprogramma 100 Years WUR. De tijd erna tot half 

november stond in het teken van een variëteit aan inhoudelijke 

programma’s en evenementen onder de vlag van de thema’s “Life, 

Food en Earth”. Alumni-activiteiten zoals de Wereldlezingen en 

Science Cafe’s maakten in 2018 ook deel uit van 100 Years WUR. 

Ook het Young KLV programma met bijeenkomsten voor bijna- 

afgestudeerden en PhD-studenten heeft gewoon plaatsgevonden. 

De halfjaarlijkse bijeenkomsten van de vijf regiokringen hebben 

we dit jaar overgeslagen. Wel waren vertegenwoordigers van de 

regiokringen betrokken bij de organisatie van de WWW Alumni Day. 

Tot slot hebben we als KLV ook een financiële bijdrage toegezegd 

aan de verlichting van het carillon dat door de Stichting UFW en 

enkele alumni is aangeboden als blijvende herinnering aan 100 

Years WUR. Het carillon staat op een mooi plekje bij het Forum op 

de Wageningen Campus.

In het afgelopen jaar zijn ook belangrijke stappen gezet in het project 

Herijking KLV2020. Uit interviews en bijeenkomsten met leden en 

belanghebbenden komt duidelijk naar voren dat een aangescherpte 

of gewijzigde strategie KLV geen nieuw elan gaat geven. Deze 

uitkomst is in lijn met de resultaten van eerdere strategisch 

projecten. Ook komt duidelijk naar voren dat de aan KLV gelieerde 

studiekringen en netwerken in de praktijk de vitale kern vormen 

van KLV. Leden van studiekringen en netwerken vinden elkaar vaak 

op vakinhoud en verbinding, waardoor het ledenverloop stabiel of 

zelfs licht positief blijft. Eind 2018 heeft de ALV ingestemd met het 

vervolg van het project Herijking KLV2020, waarin de focus ligt op 

het regelen van een alternatief voor de coördinatie en ondersteuning 

van de studiekringen/netwerken en het bestemmen van het (leden)

kapitaal bij opheffing van KLV. Tot slot hebben we in goed overleg 

met de andere aandeelhouders ook afscheid genomen van het 

loopbaancentrum: KLV Professional Match (PM). Bedrijfsmatig paste 

deze deelneming niet meer bij uitzendorganisatie StartPeople én 

ook voor de leden van KLV zijn in de markt meer dan voldoende 

alternatieven voorhanden. De opheffing van KLV PM betekent het 

einde van bijna 20 jaar extra inkomsten bovenop de contributie, 

waaraan we een deel van de jaarlijkse alumni-activiteiten en het 

huidige vermogen hebben overgehouden. Wij willen mede namens 

de WUR de uitzendorganisatie StartPeople danken voor de fijne 

samenwerking en het soepele verloop tijdens de afwikkeling van de 

ontbinding van KLV PM.

Han Swinkels
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ORGANISATIE KLV

KLV Wageningen Alumni Network is de alumnivereniging van de universiteit. KLV bestaat al meer dan 130 jaar en biedt carrièreondersteuning, 

doet arbeidsmarktonderzoek en organiseert lezingen, workshops en debatten. KLV staat daarnaast diverse studiekringen en deelnetwerken 

bij die zich richten op specifieke kennisgebieden. De organisatie bestaat uit de ereleden, de medewerkers, de Young KLV Ambassadors, de 

leden en het bestuur. Het bestuur neemt de belangrijke beleidsbeslissingen en stelt o.a. het jaarplan en de jaarrekening vast. Het bestuur 

vergadert 5 keer per jaar.

Bestuur (op alfabetische volgorde)

Het KLV-bestuur neemt de belangrijke beleids-beslissingen en stelt o.a. het jaarplan en de jaarrekening vast. Delia de Vreeze is directeur van 

KLV en rapporteert aan het bestuur.

Young KLV Ambassadors (op alfabetische volgorde)

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco | agenda lid bestuur vanuit 

raad van bestuur van WUR

Coen de Jong MSc | secretaris

Ir. Janine Quist | bestuurslid

Prof. dr. ir. Karin Schroën | vicevoorzitter

Medewerkers (op alfabetische volgorde)

Arianne van Ballegooij | fondsenwerver

Silvia Blok | arbeidsmarktinformatie-analiste (tot najaar 2018) 

Saskia de Boer | coördinator bedrijfsvoering

Fanny Castel | relatiemedewerker internationale stichtingen

Cis Doorman | databeheerder

Esther Dorland | financieel medewerker (tot najaar 2018) 

Annemarie Elbers | relatiemedewerker

Anita Freriks | administratief medewerkster

Dr. ir. Han Swinkels | voorzitter

Rianne Vastenhouw MSc | bestuurslid

Bob Wabeke MSc-student | studentbestuurslid 
Maaike Wijngaard | penningmeester

Jasper van der Woude MSc | bestuurslid

Daniëlle Grashuis | relatiemedewerker

Janna van Hoek | communicatiemedewerker

Mark Rietveld | projectcoördinator (tot voorjaar 2018) 

Simone Ritzer | relatiemedewerker

Tom van der Schaaf | alumni relatiemedewerker
Denise Spiekerman | alumni relatiemedewerker

Erik Vleeming | coördinator bedrijfsvoering

Delia de Vreeze | directeur

Anne van den Brink

Ida van Grevenbroek

Feline Heussen

Sharon van Stralen

Rianne Vastenhouw

Bob Wabeke

Young KLV richt zich speciaal op studenten en pas afgestudeerden tot vijf jaar na dato, met een programma over 21st century skills, zoals 

loopbaanondersteuning, hoe schrijf ik een CV, debatteren, en ‘how to do a PhD’. Met deze workshops bereiden studenten zich voor op de 

arbeidsmarkt en wordt hun persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. Het programma wordt georganiseerd door Young KLV Ambassadors, zijnde 

studenten van Wageningen University & Research. Naast het mede-organiseren van activiteiten, zorgen zij voor ledenwerving onder studenten. 
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FINANCIËN

Staat van baten en lasten over 2018 (in euro’s)

Baten  2018 Begroot 
Contributie leden 254.752 245.000 
Opbrengsten KLV - PM -4.278 0 
Interest 2.893 6.000 
Diverse opbrengsten 31.704 27.500 

285.071 278.500 

Lasten  2018 Begroot 
Externe diensten 303.288 319.100 
Verenigingskosten 58.869 71.950 
Projectkosten 41.106 23.900 

405.282 414.950 
Resultaat -120.210 -136.450

Vanuit de algemene reserve hebben de volgende mutaties ten bate / laste 
van de bestemmingsreserves plaatsgevonden:

Toename wettelijke reserve ingehouden winsten 29.376 0
Afname reserve WUR Connect 0 0
Afname reserve Ledenwerving/behoud 20.197 0
Afname reserve Interdisciplinair debat 0 0
Totaal afname bestemmingsreserves 49.573 0
Afname algemene reserve -70.637 -136.450

Vaste activa
Inventaris pm
Deelneming KLV-PM 376.628 

376.628 

Vlottende activa
Vorderingen
Contributies 3.127 
Belastingen 12.723 
Debiteuren 0 
Overlopende activa 24.634 

40.485 
Liquide middelen 1.136.536 

1.553.648 

Eigen vermogen
Algemene reserve 907.871 
Wettelijke reserve ingehouden winsten deelnemingen 368.247 
Bestemmingsreserves
Reserve WUR Connect 2.138 
Reserve Ledenwerving / Ledenbehoud -5.409
Reserve Projecten nieuwe producten en diensten 35.392
Reserve interdisciplinair debat 24.721

56.842 
1.332.960 

Kortlopende schulden
Crediteuren 90.818 
Rekening Courant Studiekringen c.s. 110.037 
Overlopende passiva 19.833 

220.687 193.366 
1.553.648 

Balans per 31 december 2018 (in euro’s)

LEDEN

 Nederlandse nationaliteit 6462

 Regulier 3502

 Student- en jonge leden 2960

KLV-leden 2018 Nederlandse KLV-leden Internationale KLV-leden

Nederlandse 

nationaliteit

89,6%

Internationale

leden

10,4%

Regulier

48,6%

Student- en 

jonge leden

41,0%

Regulier

0,8%

Student- en 

jonge leden

9,6%

Algemene Ledenvergadering
Eén of twee keer per jaar worden alle leden van KLV uitgenodigd 

voor een Algemene Leden Vergadering (ALV). In 2018 zijn er drie 

ALV’s georganiseerd. Dit in verband met het project Herijking 

KLV2020 en het voortbestaan van KLV Professional Match.

• 26 juni 2018

• 31 oktober 2018

• 12 december 2018

Ereliden
Naast gewone leden kent KLV huisgenootleden, studentleden en 

ereleden. Zoals in de statuten staat vermeld zijn ereleden “die 

als zodanig door de ledenvergadering zijn benoemd en deze 

benoeming hebben aanvaard”. KLV heeft twee ereleden met wie 

zij een warme band onderhoudt: ir. Freek Drijver en ir. Wim A. 

Dieleman.

 Internationale leden 750

 Regulier 58

 Student- en jonge leden 692

   Totaal in 2018:  7212
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Social Media

in 2018 | 3054 leden

KLV Wageningen Alumni Network | Doel: leden informeren over 

interessante inhoudelijke ontwikkelingen binnen het Wageningse 

domein alsmede aankondiging van KLV-activiteiten en evenementen 

van de studiekringen en netwerken.

Link: www.linkedin.com/groups/1840424

in 2018 | 1698 likes | 1701 volgers

@KLVNetwork | Doel: leden informeren over nieuwtjes en activiteiten.

Link: www.facebook.com/klvnetwork/

in 2018 | 332 likes | 359 volgers

@YoungKLV | Doel: studenten informeren over het Young KLV programma.

Link: www.facebook.com/YoungKLV/

Deze Facebook pagina is specifiek voor de jonge KLV-leden bedoeld. Zij blijven hiermee op de hoogte 
van alle workshops, trainingen, lezingen en andere interessante zaken voor Young KLV-leden.

in 2018 | 989 volgers

@KLVNetwork | Doel: leden informeren over activiteiten en delen van 

relevant nieuws.

KLV Update
Verenigingsblad NL papieren versie: 4

Doel: leden informeren over nieuws en activiteiten.

De KLV-update wordt verstuurd 

aan alle betalende NL KLV-leden. 

Van een enkel KLV-lid is het 

verzoek binnen gekomen om een 

digitale versie in plaats van een 

papieren versie te ontvangen. 

Studentleden krijgen een 

digitale versie toegestuurd via de 

nieuwsbrief. In iedere uitgave is 

er ruimte voor de rubrieken Van 

het bestuur | de KLV Estafette-serie | de agenda met bijeenkomsten 

van KLV, Young KLV en de KLV-studiekringen en -netwerken | twee 

achtergrondartikelen | een cursusoverzicht van Wageningen 

Academy en voor twee vacatures en een trainingenoverzicht van KLV 

Professional Match. 

De vacatures van KLV Professional Match zijn te zien op WUR Connect 

en op de andere social media-kanalen van KLV, zij komen hierdoor 

voldoende onder de aandacht van de KLV-leden. Daarom is ervoor 

gekozen om de ruimte die beschikbaar was voor de vacatures, te 

vervangen door een actueel thema dat speelt op de arbeidsmarkt. 

Gezien de opheffing van KLV Professional Match is er per begin 

2019 geen bijdrage meer van hen. De open gekomen ruimte op de 

COMMUNICATIE

achterzijde van het blad, krijgt in 2019 een nieuwe invulling.

De KLV Estafette biedt een inkijkje in de loopbaan van een KLV-lid. 

In deze serie geeft diegene die aan de beurt is zijn/haar visie op 

zaken in zijn/haar vakgebied geeft. Elke KLV Update wordt het stokje 

doorgegeven.

Specifiek in dit jubileumjaar was er in de KLV Updates aandacht voor 

een gevarieerde onderwerpen, zoals: de toekomst van KLV, 2020 

voorbij, de resultaten loopbaanmonitor 2016, een nieuwe beurs 

voor vrouwen met ambitie, de Marina van Damme beurs, de officiële 

opening door de Koning van de 100 jaar World Wide Wageningen 

Alumni Day op 23 juni, en de resultaten van de nationale alumni 

enquête 2017.

Nieuwsbrief
In de herkenbare KLV-huisstijl zijn er 5 digitale Young KLV 

nieuwsbrieven en 6 digitale KLV-nieuwsbrieven aan KLV-leden en 

Young KLV-leden verstuurd in 2018. Leden schrijven na ontvangst van 

de nieuwsbrief vaak in voor een evenement zoals de Wereldlezing, de 

KLV Impuls, de ALV of een Young KLV-training. 

Wageningen World
Relatiemagazine Wageningen University & Research NL + 

ENG papieren versie: 4

Doel: alumni informeren 

over KLV en de meerwaarde 

van KLV-lidmaatschap. 

Vanaf het vierde nummer 

in 2018 is de KLV-bijdrage 

in Wageningen World 

verschenen in een nieuwe 

opzet. De bijdrage omvat 

een servicebericht waarin 

wordt doorverwezen naar de 

website van KLV en een rubriek 

‘Leven na Wageningen’ 

waarin de passie van een KLV-

lid centraal staat. Daarnaast 

wordt een verkorte agenda met een aantal uitgelichte activiteiten 

opgenomen en is er aandacht voor WUR Connect.

Specifiek in dit jaar was er op de KLV-spread onder andere aandacht 

voor het jubileumjaar en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten 

op diverse evenementen, met als hoogtepunt de WWWAD op 23 

juni, de Science Cafés, en de MSc studente die via WUR Connect 

een stageplek vond bij een alumni in Nieuw-Zeeland.

Young KLV 
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Young KLV - AID (Algemene Introductie Dagen)
Op woensdag 22 augustus 

2018 werd tijdens de AID in 

het Belmonte Arboretum in 

Wageningen de traditionele 

infomarkt georganiseerd 

voor en door studenten van 

WUR en Aeres Hogeschool. 

Allerlei organisaties, zowel 

formeel als informeel, presenteerden zich hier aan de ruim 2362 

nieuwe studenten (1471 BSc-studenten en 891 MSc- en exchange 

studenten). 

De Young KLV stand stond ook dit jaar 

tussen de andere studentenorganisaties. 

Het goede weer resulteerde in een leuke 

doorstroming bij de stand en ook vele AID-

lopers waren geïnteresseerd in de gadget: 

een Young KLV to-go mok. Deze kregen zij 

als welkomstcadeautje wanneer ze zich ter 

plekke in zouden schrijven als student-lid. 

Dit alles resulteerde in het vergroten van 

het Young KLV ledenaantal met 180 nieuwe 

leden. Ook werd er wederom een win-actie 

georganiseerd waarbij mensen konden 

raden hoeveel kikker-snoepjes er in de vaas 

zaten. De winnaar is al bekend gemaakt 

en heeft de tegoedbon, inzetbaar voor 

een workshop van Young KLV, in ontvangst 

genomen. Kortom: Young KLV heeft weer 

veel AID-lopers kunnen enthousiasmeren 

voor alle activiteiten die op de planning 

staan voor het komende studiejaar, met dank aan het Young KLV 

Ambassadors team.

Young KLV- workshop Dress to impress: 1
Doel: In de workshop “Dress to impress” leren studenten 

Nederlandse etiquette regels en hoe ze zich kunnen kleden in een 

professionele setting zoals bij een netwerkbijeenkomst en bij een 

sollicitatiegesprek. 

Bij de etiquette komt o.a. aanbod hoe je elkaar begroet, professionele 

omgangsvormen, hoe je dineert en hoe je je in de zakenwereld 

presenteert. Bij het dresscode gedeelte van de workshop wordt 

aandacht aan besteed aan zowel kleding voor vrouwen als mannen in 

een zakelijke omgeving. 

De spreektaal van deze workshop is Engels.

Samenvatting donderdag 14 juni 2018:  

De workshop “Dress to impress” vond plaats in de lunchpauze 

in de Speakers Corner van Impulse en veel mensen kwamen hun 

lunchpauze hier doorbrengen. Delia de Vreeze was de trainer en 

met haar huidige baan als directrice van het UFW en KLV kon zij 

vele tips en ervaringen delen met het publiek, dat deze tips dan 

ook gretig noteerde. Na afloop waren alle deelnemers op de hoogte 

van de etiquette regels en hoe zich te kleden in een professionele 

setting. In het vervolg zullen zij zich dan ook goed weten te kleden, 

want: Dress to impress!

World Wide Wageningen Alumni Day 
Op 23 juni 2018 vierde WUR 

haar 100-jarig bestaan met 

een wereldwijde alumnidag. 

Op locaties over de hele 

wereld ontmoetten alumni 

elkaar om herinneringen op 

te halen. Zijne Majesteit 

Koning Willem-Alexander 

was ook aanwezig en opende de alumnidag. De dag duurde van 

13.00 tot 21.00 uur.

Op deze dag werd Wageningen Campus omgetoverd tot een 

festivalterrein met een Innovation Square, Food Square en een Meet 

& Greet Square. Gedurende de dag waren er rondleidingen over 

Campus Wageningen, was er live muziek en kon u langs de Alumni 

Memory Lane 1918 - 2018 lopen. Er werden inspirerende lezingen 

gegeven door alumni en onderzoekers en bezoekers konden de 

online WURld-dialoog volgen: een livestream over duurzame voeding 

in megasteden, waarbij Wageningen in contact stond met panels op 

vier continenten. De dag was geheel in te vullen naar eigen wens, 

door het kiezen van eigen favoriete lezingen en activiteiten uit 

het zeer uitgebreide programma. Rondom 23 juni werden tevens 

wereldwijd evenementen georganiseerd voor en door internationale 

alumni met als thema ‘Let’s cook together’. Organisatoren van 

de evenementen kregen WUR kookschorten toegestuurd die ze 

tijdens het bereiden van lokale maaltijden konden gebruiken. In 

Wageningen kwamen zo’n 2000 alumni bijeen. In totaal zijn er 50 

evenementen georganiseerd in 44 landen. 

Klankbordgroep Herijking KLV2020
In 2018 is er voor de leden 

gelegenheid geweest om 

in de Klandbordgroep 

Herijking KLV mee te 

praten over de toekomst 

van KLV. Belangstellenden 

kwamen op 8 oktober en 

19 november bij elkaar 

om de brainstormen over de behoefte van de WUR alumnus/

alumna, onder leiding van Gerrianne Jansen. Na de eerste 

ACTIVITEITEN (YOUNG) KLV

Young KLV
activiteiten

Aantal keer 
gegeven

Totaal aantal 
deelnemers

Sollicitatiecafé voor starters 2 20

Cursus CV schrijven 8 7

LinkedIn Advanced 2 11

To do a PhD, pleasure or burden? 2 60

Iedereen kan netwerken i.s.m. NjiSri 1 50

AID 2018 1 180

Dress to impress 1 20

Scientific English 1 6 

Wageningen Debating Workshop 1 8
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klankbordgroepbijeenkomst zijn een aantal basis toekomstscenario’s 

voor KLV besproken: het voorzetten van de vereniging met een 

andere strategie, het opheffen van de vereniging zoals die nu is en 

voortzetten in een andere organisatievorm, of de vereniging geheel 

opheffen. Uit deze bespreking kwamen zes toekomstscenario’s 

naar voren die onder deze drie basisscenario’s vielen. In de 

tweede bijeenkomst zijn deze voorgelegd aan de leden van de 

klankbordgroep en deze hebben de scenario’s gescoord. De twee 

scenario’s die het hoogste scoorden waren: het voorzetten met 

een andere strategie waarbij er vooral ingezet wordt op het 

ondersteunen van studiekringen en netwerken, en het opheffen van 

de vereniging waarbij het vermogen wordt herbesteed. Op basis 

van deze twee vitale toekomstscenario’s heeft de Adviesraad op 23 

november 2018 aan het bestuur twee denkrichtingen meegegeven: 

iets regelen voor studiekringen en netwerken, en opheffen KLV en 

herbestemming vermogen. Daarnaast wilde de Adviesraad dat het 

bestuur zich afvroeg of deze twee denkrichtingen ook samen konden 

gaan. Tijdens de ALV van 2 december heeft het bestuur instemming 

gevraagd om deze twee denkrichtingen als toekomstscenario’s uit 

te werken. Dit is in 2019 uitgezocht en de uitkomsten zijn tijdens 

de ALV in juli besproken.

KLV Impuls: 0  
Doel: Een lean en mean bijeenkomst die snel inspeelt op een 

maatschappelijke actualiteit die veel aandacht krijgt in de media.

Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om met de sprekers en 

de deelnemers actief te interacteren. De avondbijeenkomsten 

zijn primair voor KLV-leden maar ook niet-leden zijn welkom. 

Het voorstel is om (Young KLV) studenten meer te betrekken bij 

de voorbereidingen c.q. onderdeel van het programma te laten 

zijn, bijvoorbeeld als moderator. Tijdens de bijeenkomst gaan één 

of twee inleiders in debat met een kleine kring deelnemers van 

verschillende generaties. De gespreksleider draagt actief bij aan het 

interactieve karakter van de bijeenkomst. Het aantal deelnemers 

varieert van 20-30. Vanwege het jubileumjaar is er in 2018 geen KLV 

Impuls georganiseerd.

Wereldlezingen: 2 
Doel: Deze lezingen bieden leden, alumni en andere stakeholders 

de kans om op Wageningen Campus bijgepraat te worden over 

de visie vanuit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven op 

maatschappelijk relevante onderwerpen, trends en ontwikkelingen. 

Nadat de twee sprekers aan het woord geweest zijn, vindt er onder 

leiding van een gespreksleider

vaak een geanimeerde discussie plaats. Om het netwerkkarakter en 

de binding met de universiteit te versterken, wordt er vooraf een 

maaltijd aangeboden aan de deelnemers. De Wereldlezingen zijn 

een initiatief van KLV & Wageningen Academy

en worden gesponsord door de Wageningen Ambassadors. Het aantal 

deelnemers varieert normaal gesproken van 50-100 maar gezien het 

bijzondere dialogue-karakter tijdens het jubileumjaar waren er 

meer deelnemers.

• Creating artificial life (200 deelnemers)

• Klimaatadaptatie vs. klimaatmitigatie (325 deelnemers)

Samenvatting Creating artificial life | 14 maart 2018

Op 9 maart 2018 bestaat 

Wageningen University & 

Research honderd jaar. De 

viering van WUR100 staat in 

het teken van Wageningen 

Wisdom & Wonder. Het 

jubileumprogramma start 

op donderdag 8 maart 

met onder meer een CRISPR-Cas symposium en ’s avonds een 

spectaculaire lasershow op de campus. In de eerste week van het 

jubileumjaar spreken vele interessante onderzoekers in Wageningen 

bij diverse evenementen.

Op 14 maart vond de Wereldlezing: Changing and creating life: the 

responsibility of the designer’ plaats. Sprekers waren Philip Ball, 

wetenschapsjournalist en voormalig editor van Nature en schrijver 

van Unnatural: The heretical idea of making people en prof. 

Philip Brey, scientific director 4TU en hoogleraar in Filosofie van 

technologie UT.

2018 is niet alleen het jaar van het 100-jarige bestaan van WUR 

maar ook van het 200-jarige bestaan van Mary Shelley’s roman, 

Frankenstein. Haar verhaal en de naam van Victor Frankenstein zijn 

door de tijd al meerdere malen gebruikt en misbruikt, vooral met 

betrekking tot nieuwe technologische ontwikkelingen. In 1818 werd 

er een roman geschreven over de creatie van nieuw leven. Nu, in 

2018 zijn we daadwerkelijk bezig met het creëren van kunstmatig 

leven. Maar, wat is de verantwoordelijkheid van de creator?

Tijdens de ‘wereldlezing’ presenteerde wetenschapsjournalist 

Philip Ball zijn opvattingen over de erfenis van Frankenstein en de 

implicaties van ons denken over wetenschap. Hoogleraar Filosofie 

Philip Brey heeft daarna de technologische revolutie besproken en 

daarnaast iets verteld over de oorsprong van onze hoop en vrees 

voor het kunstmatige leven. Met die kennis werd er verder ingegaan 

op kwesties die vragen om verantwoordelijkheid in de wetenschap, 

waarbij er juist wel of juist niet een link gelegd kan worden met 

Frankenstein. De voorzitter van de avond was Emeritus Professor 

Toegepaste Filosofie Michiel Korthal, die het gesprek tussen de 

deelnemers leidde.

Samenvatting Klimaatadaptatie vs. Klimaatmitigatie | 

21 november 2018

Het klimaat, een veel-

besproken en uiterst actueel 

thema. We zijn allemaal 

bekend met de doelstellingen 

die opgesteld zijn in het 

Klimaatakkoord van Parijs 

waarin is afgesproken dat 

de opwarming van de aarde 

maximaal 2 graden Celsius mag bedragen. Hierbij is ook afgesproken 

dat er gestreefd zal worden naar een stijging van maximaal 1,5 graad 

Celsius. Uit een recent rapport van het Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) blijkt dat als er nu niet ingegrepen wordt deze 

streeftemperatuur al over 20 jaar bereikt zal worden. Wat zijn de 

grootste uitdagingen, hoe gaan we dit aanpakken en wat is de impact 

van de klimaatverandering op de aarde?
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Dat stond centraal tijdens de wereldlezing van 21 november 2018 

die bezocht is door 325 deelnemers. Naar aanleiding van het IPCC 

rapport is de discussie over klimaatadaptatie, het aanpassen aan 

de gevolgen van klimaatverandering, en klimaatmitigatie - het 

terugdringen van CO2-uitstoot - verscherpt. Klimaatverandering 

heeft impact op veel sectoren, vooral in ontwikkelingslanden. 

Tijdens deze wereldlezing werd er vanuit de landbouw, de stad 

en natuur een inleiding gegeven door de experts: Tim van Hattum 

(WUR), Paul Vertegaal (Natuurmonumenten) en Gerben Mol van het 

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor deze sectoren, wat is het 

spanningsveld en welke keuzes moeten er gemaakt worden? De 

wereldlezing en de dialoog werden geleid door Gerrit Hiemstra, 

Wageningen Ambassador en eigenaar Weather Impact BV.

Science Café Wageningen: 9
Doel: Mede faciliteren 

van een informele 

ontmoetingsplaats in 

Wageningen voor iedereen 

die geïnteresseerd is 

in de wetenschap en/of dol is op het debat over de impact van 

wetenschap op onze samenleving. Elke bijeenkomst wordt 

georganiseerd op basis van input van deskundige sprekers waarna 

er debat plaatsvindt onder leiding van een moderator. Het geheel 

wordt omlijst met muziek en drankjes naar voorkeur. De voertaal 

is Engels en deelname is gratis. KLV is sponsor van het Science Café 

Wageningen. Het gemiddeld aantal deelnemers is 90.

• The Biological Clock 18 januari

• CRISPR-CAS: from evolution to revolution 8 maart

• Cyber Security & Internet of Things 26 april

• Technically healthy or autonomously ill? 31 mei

• Eat yourself healthy?! 28 juni

• Gravity 20 september

• Fuels of the Future 18 oktober

• Evolution and Flavour 15 november

• Microplastics: from sink to source 13 december

Regiokringen: 2 
Doel: Deze alumnibijeenkomsten bieden alumni de gelegenheid 

om in hun regio bijgepraat te worden over de visie vanuit de 

onderzoekswereld en het bedrijfsleven op relevante Wageningse 

onderwerpen. De  bijeenkomsten vinden door heel Nederland 

plaats (Noord, Oost, Zuid, Utrecht en Den Haag/Rotterdam) zodat 

er zoveel mogelijk alumni de mogelijkheid hebben deel te nemen 

en hun kennis en netwerk uit te breiden. Het ‘Wageningen gevoel’ 

is daarbij duidelijk aanwezig. 

KLV en WUR hebben in 2018 samen met de regionale alumnicommissies 

Utrecht en Zuid onderstaande twee alumnibijeenkomsten 

gerealiseerd. In het kader van het uitgebreide programma voor het 

jubileumjaar, en in het bijzonder van de grote alumnireünie op 23 

juni 2018, zijn dat er dit jaar minder regiokringen georganiseerd 

dan gebruikelijk. 

Deze activiteiten kunnen alleen worden georganiseerd dankzij 

de vrijwillige inzet en het enthousiasme van alumni. Het 

bezoekersaantal varieert van 50-120 alumni. 

Alumnibijeenkomst Utrecht | 15 februari 2018 | De gezonde stad, 

hoe doe je dat? | 72 deelnemers

Deze regiobijeenkomst ging 

over de grote aantrekkings-

kracht van steden en over 

de verstedelijking die de 

komende 25 jaar alleen maar 

verder toe zal nemen. Dit 

kan grote gevolgen hebben 

voor onze gezondheid. 

Naast de verder toenemende zorgkosten maken steeds meer 

mensen zich zorgen over hun gezondheid of ervaren de effecten 

van de verstedelijking. Uitstoot, overlast, klimaatverandering en 

eenzaamheid eisen hun tol. De vraag is: hoe kan de stad weer 

gezond(er) worden?

Sprekers waren Nicole van der Waart en Mattijs Hehenkamp van 

Movares, en Gert-Jan Steeneveld van WUR. 

Alumnibijeenkomst Zuid | 28 feb 2018 | Duurzame leefomgeving in 

het landelijk gebied | 54 deelnemers

Tijdens deze regiobijeen-

komst waren we te gast 

bij Brabants Landschap. 

Het onderwerp van de 

bijeenkomst was de rol 

en de positie van de 

agrarisch ondernemer en 

de natuurbeschermer in het 

landschap en over de samenwerking die nodig is met verschillende 

partijen – boeren, burgers en natuurbeschermers – om te zorgen dat 

de biodiversiteit in stand wordt gehouden.

Sprekers waren Sabien Henselmans van de ZLTO, Ernst-Jan van 

Haaften van Brabants Landschap en Joks Janssen van WUR. 
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INDIVIDUELE LEDENSERVICES

Abonnement blad Vork
Ledenaanbieding: KLV-leden kunnen 25% korting 

krijgen op een jaarabonnement op het blad ‘VORK, prikken in 

de voedselketen’ en eenmalig  een gratis exemplaar ontvangen. 

Gedurende 2018 hebben diverse promotionele acties plaatsgevonden 

onder de leden. Eind 2018 waren er 14 KLV-leden met een abonnement 

op Vork. In 2019 wordt gekeken naar inhoudelijke aanknopingspunten. 

Zo lenen onderwerpen van Wereldlezingen en/of regionale 

alumnibijeenkomsten zich goed voor (opinie-)stukken in Vork.

CV checks
Een aantal leden maakten gebruik van de mogelijkheid hun CV te 

laten controleren. Dit wordt in samenwerking met KLV Professional 

Match gedaan.

KLV Professional Match
In 2002 ging het Loopbaancentrum van KLV met uitzendbureau Start 

People verder onder de naam KLV Professional Match (KLV PM) en 

heeft zo aan vele alumni trainingen gegeven, loopbaanbegeleiding 

aangeboden en hen aan een baan geholpen. Door de komst van 

internet en een scherpe concurrentie is KLV Professional Match 

echter verliesgevend geworden. Om deze reden hebben we met 

betrokkenen van KLV en WUR overlegd en de kwestie voorgelegd 

aan leden tijdens een extra ALV op 31 oktober 2018. Ook die leden 

gaven aan dat ze KLV PM eigenlijk niet meer nodig hebben voor het 

vinden van een baan. Per 1 januari 2019 is KLV Professional Match 

daarom opgeheven. De werkzaamheden zijn nu ondergebracht bij 

Start People h.o.d.n. ASA. De dienstverlening vanuit Wageningen 

zal blijven voortbestaan. Voor huidige klanten van KLV Professional 

Match stelt Start People h.o.d.n. ASA graag een nieuwe overeenkomst 

op, onder dezelfde voorwaarden die gelden in de samenwerking 

met KLV Professional Match. Naast Start People h.o.d.n. ASA kunnen 

werkzoekende WUR-alumni ook terecht op de vacaturepagina van 

WUR Connect, waar leden zelf vacatures kunnen plaatsen.

WUR Connect
Doel: Het engagement platform WUR 

Connect draagt bij aan de KLV2020-

strategie om KLV nadrukkelijk te 

positioneren als ledenvereniging, 

gebaseerd op de pijlers Maatschappelijke 

Dialoog & Debat en Ledenservices. 

Via WUR Connect is het makkelijk om 

in contact te komen met Wageningse 

alumni, KLV-leden, studenten en oud-

studiegenoten, en betrokken te blijven 

bij en gebruik te maken van het inspirerende WUR netwerk. WUR 

alumni kunnen hierdoor hun netwerk vergroten en krijgen toegang 

tot een unieke, behulpzame gemeenschap.

In 2017 is WUR Connect live gegaan en in de loop van 2017 is er ook een 

WUR Connect app ontwikkeld. Op WUR Connect zijn inmiddels ruim 

8300 leden actief. WUR Connect wordt door diverse alumni gebruikt 

om oude studiegenoten op te zoeken en om oproepen te plaatsen 

voor bijvoorbeeld gezochte stages. In 2018 heeft een Masterstudent 

op deze manier een stage gevonden bij een alumni in Nieuw-Zeeland. 

Arbeidsmarktonderzoek 
KLV is een onafhankelijke 

kennisbron voor vragen over 

de arbeidsmarktpositie van 

alumni van WUR. Hiervoor 

doet KLV zelf onderzoek, 

participeert in diverse 

arbeidsmarktonderzoeken 

en analyseert KLV-gegevens 

uit diverse in- en externe bronnen. Daarnaast levert KLV een 

bijdrage aan het Wageningse onderwijs (o.a. in de vorm van advies).

KLV werkt mee aan:

• de WUR/KLV Loopbaanmonitor

• Sinds 1973 wordt iedere vijf jaar de Loopbaanmonitor 

aangeboden aan WUR-alumni. Deze enquête bevat vragen over 

de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden aan WUR. In 

2016 is deze loopbaanmonitor opnieuw uitgezet en in 2017 zijn 

de resultaten gepubliceerd in een rapport

• de Nationale Alumni Enquête (vroegere WO-monitor)

• de MSc-programma-evaluatie

Publicaties van KLV

• rapporten van de arbeidsmarktaspecten uit de MSc-

programmaevaluatie en de Nationale Alumni Enquête (NAE)

• rapporten MSc-opleidingen (en voorlopers daarvan)

Presentaties (o.a. in samenwerking met KLV Professional Match)

• diverse presentaties bij WUR-opleidingen en 

werkveldadviescommissies

• presentaties over de arbeidsmarkt van afgestudeerden voor 

ouders van eerstejaars studenten. 

In 2018 is KLV diverse keren benaderd door (individuele) KLV-leden 

voor specifieke arbeidsmarktinformatie ten

behoeve van studiekeuze en functieverandering.

NJAS, Wageningen Journal of Life Sciences
KLV-leden ontvangen 80% korting op het abonnement op het online 

wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van life sciences.

Uitgaven: 3 uitgaven met in totaal 31 geaccepteerde papers 

(volumes 84-87). Abonnees: 114.
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STUDIEKRINGEN

Activiteiten studiekringen 2018 
Naast hun ALV’s hebben de volgende studiekringen diverse activiteiten georganiseerd in 2018:

Studiekring Activiteit

Kennisnetwerk Milieu Symposium: Delta-aanpak Waterkwaliteit

Kennisnetwerk Milieu Symposium 'Vierkant achter de circulaire economie?'

Nederlandse Zoötechnische Vereniging Discussieavond: Korte ketens in de Agri Food sector

Nederlandse Zoötechnische Vereniging Excursie naar Denkavit

Nederlandse Zoötechnische Vereniging Inspiration dinner: The Power of Data in de Veehouderij

Nederlandse Zoötechnische Vereniging Inspiration dinner: Welke runderen (blijven) passen in de natuur-inclusieve veehouderij?

Nederlandse Zoötechnische Vereniging Ledendag - Verbintenis door de jaren der dierwetenschappen

Netwerk Land en Water Documentaire 'Het Zinkende Land'

Netwerk Land en Water Folkert Hellinga MSc Award & ALV

Netwerk Land en Water Najaarswandeling landgoed Amelisweerd

Netwerk Land en Water Voorjaarsborrel

Plant- en Systeeminnovaties in de Mondiale Tuinbouw Bijeenkomst: ‘Seed Meets Technology en Hydroponics’

Studiekring voor Landbouweconomie Discussie seminar: "Landbouw en Klimaat: Keuzes voor de toekomst"

Studiekring voor Landbouweconomie Themabijeenkomst: Digitalisering en landbouw: kansen en belemmeringen voor boer en tuinder

Studiekring voor Ontwikkelingsvraagstukken Seminar: Population Dynamics: More people! More food? Sub-Saharan Africa is about to burst its banks

Studiekring Plantenveredeling Bijeenkomst “Breeding for quality”

Vereniging voor Landbouwgeschiedenis Studiedag

VWI Bijeenkomst: Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland wereldwijd

VWI Lunch met Wagenings thema

VWI Wandeling

VWI Wandeling en ALV

Informatie per studiekring

Vereniging voor Informatici in de   
Agrarische Sector (VIAS)
VIAS wil een informatiebron en ontmoetingsplatform zijn voor 

ICT’ers en ICT-gebruikers. Toepassingen nemen hierbij een 

belangrijkere plaats in dan de technologie. VIAS opereert zodoende 

op het raakvlak van Informatie & Communicatie Technologie (ICT) 

met de agrarische sector.

Oprichtingsjaar: 1986    Aantal leden: 150

Webadres: vias.nl     Status: actief

Netwerk Land & Water (NLW)
NLW verbindt vakgenoten die zich inzetten voor een 

duurzame groenblauwe leefomgeving en stimuleert het debat over 

actuele ruimtelijke ontwikkelingen.

Oprichtingsjaar: 1951    Aantal leden: 308

Webadres: netwerklandenwater.nl   Status: actief

Studiekring voor Landbouweconomie (SLE)
SLE organiseert periodiek discussiebijeenkomsten en themadagen 

over actuele onderwerpen op het terrein van landbouwbeleid, 

landbouwmilieuproblematiek, landbouw en ruimtelijke ordening, 

landbouw en consumenten, enzovoort. Deze bijeenkomsten 

bieden een goede gelegenheid om kennis te nemen van nieuwe 

ontwikkelingen, te discussiëren over landbouweconomische 

vraagstukken en vakgenoten te ontmoeten.

Oprichtingsjaar: 1947    Aantal leden: 167

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/SLE/   Status: actief

Studiekring voor Ontwikkelingsvraagstukken (SKOV)
SKOV stelt zich ten doel een bijdrage te verlenen aan de 

vorming en verspreiding van gesynthetiseerde visies op het 

gebied van de ontwikkelingsproblematiek, wereldwijd. Ook wil zij 

informatie-uitwisseling op dit gebied tussen haar leden bevorderen. 

Hiertoe worden themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij 

sprekers vanuit verschillende invalshoeken het thema-onderwerp 

belichten en daarna onderling en met de aanwezigen in discussie 

gaan.

Oprichtingsjaar: 1977    Aantal leden: 100

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/SKOV/  Status: actief

Vereniging voor Landbouwgeschiedenis (VLG)
Doel van de vereniging is het bevorderen van de wetenschappelijke 

beoefening van de geschiedenis van de landbouw in de ruimste zin 

van het woord. Hieronder vallen ook de plattelandsgeschiedenis, 

ecologische geschiedenis,  landschapsgeschiedenis en de historische 

geografie. VLG organiseert twee bijeenkomsten per jaar: een 

studiebijeenkomst in het voorjaar en een excursie in het najaar.

Oprichtingsjaar: 1939    Aantal leden: 308

Webadres: landbouwgeschiedenis.nl   Status: actief
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Studiekring voor Plant- en Systeem Innovaties in de mondiale 
Tuinbouw (PSIMT)
Doel van de studiekring is een open kennisplatform te zijn waar 

leden, met verschillende achtergronden, expertise en kennis over 

plantfysiologie en/of teeltsystemen in de mondiale tuinbouw, bij 

elkaar komen in inspirerende omgevingen om de laatste stand van 

kennis, kunde en netwerken met elkaar te delen in pre-competitief 

verband. Er is geen bestuur maar een coördinatiegroep bestaande 

uit 5 personen die bovenstaande doelstelling uitwerkt. Het doel is 2 

keer per jaar een bijeenkomst van de studiekring te organiseren. Zo 

nodig kunnen de bijeenkomsten ook Engelstalig worden gehouden.

De leden van de studiekring zijn voor driekwart afkomstig uit 

het bedrijfsleven en een kwart uit onderzoek en voorlichting. 

De studiekring is praktijkgericht en minder fundamenteel 

wetenschappelijk. Bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van 

inleidingen en bedrijfsbezoeken. Kennisuitwisseling tussen diverse 

vakgebieden en netwerken zijn de belangrijkste doelstellingen.

Oprichtingsjaar: 1975    Aantal leden: 66

Webadres: klv.nl/pza/   Status: actief

Kennisnetwerk Milieu (KNM)
KNM is een netwerk van afgestudeerden van de studierichting 

Milieuhygiëne van WUR. KNM organiseert een paar keer per jaar 

lezingen, excursies en andere netwerkactiviteiten. 

Oprichtingsjaar: 1993    Aantal leden: 138

Webadres: kennisnetwerkmilieu.nl   Status: actief

Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV)
De NBV is een vereniging voor iedereen die de bodemkunde een 

warm hart toedraagt. Tweemaal per jaar organiseert de NBV een 

themadag omtrent een actueel bodemkundig gerelateerd onderwerp. 

Daarnaast organiseert de NBV verschillende netwerkactiviteiten 

om de verschillende werkvelden en generaties van onze leden met 

elkaar te verbinden. 

Oprichtingsjaar: 1935    Aantal leden: 326

Webadres: bodems.nl    Status: actief

Studiekring Plantenveredeling (PV)
PV organiseert lezingen die interessant zijn voor studenten, 

onderzoekers en het bedrijfsleven. Daarnaast zijn de bijeenkomsten 

belangrijk voor het verstevigen van de onderlinge contacten voor 

leden uit het bedrijfsleven en de onderzoekswereld. Er wordt drie 

keer per seizoen een bijeenkomst op een vrijdagmiddag gehouden.

Oprichtingsjaar: 1944    Aantal leden: 318

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/  Status: actief

Plantenveredeling/

Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV)
NZV is een vereniging voor iedereen die zich bezighoudt met 

vraagstukken op het terrein van dier-mens-omgeving. Naast 

de landbouwhuisdieren behoren tegenwoordig ook visteelt en 

gezelschapsdieren tot de aandachtsgebieden van NZV. NZV vindt 

het maatschappelijk aspect van de dierhouderij belangrijk naast 

facetten zoals voeding, gezondheid, huisvesting en welzijn.

Oprichtingsjaar: 1930    Aantal leden: 547

Webadres: nzvnet.nl    Status: actief

Vereniging Tropische Bossen (VTB)
VTB staat voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord 

bosbeheer in de tropen. De vereniging vormt een actief platform 

waar, door het stimuleren en mobiliseren van de expertise van haar 

leden, feiten, meningen, ideeën en ervaringen worden uitgewisseld 

en bediscussieerd. Daarmee wil VTB de interesse in tropische 

bossen en de situatie van haar bewoners vergroten en duurzaam 

beheer van tropische bossen bevorderen.

Oprichtingsjaar: 1999    Aantal leden: 395 

Webadres: tropischebossen.nl   Status: actief

Zuivelaars Reünistenvereniging
Reünistenvereniging “De Zuivelaars” is bedoeld voor 

afgestudeerden van de studierichtingen Melk en Zuivelbereiding en 

Levens-middelentechnologie (specialisatie zuivelwetenschappen) 

en voor promovendi en gepromoveerden in de zuivelwetenschappen. 

Om de twee jaar organiseert het bestuur voor de leden een reünie, 

de laatste was in 2016. De volgende reünie is uitzonderlijk een jaar 

uitgesteld naar 2019 i.v.m. met het jubileumjaar van WUR in 2018. 

Oprichtingsjaar: 1997    Aantal leden: 219

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/Zuivelaars/ Status: actief

Studiekring Voeding en Voedsel in Ontwikkelingslanden (SVVO)
Begin 2011 heeft SVVO de structuur van een studiekring met een 

formeel bestuur verlaten, daarvoor in de plaats is een netwerk 

gekomen op het gebied van voeding en voedselzekerheid. Voorop 

staat kennisuitwisseling in het netwerk. Daarnaast biedt het 

gelegenheid andere informatie uit te wisselen, bijv. aankondigingen 

van seminars, vacatures en verwijzingen naar interessante websites 

of publicaties.

Oprichtingsjaar: 1965    Aantal leden: 71

Webadres: klv.nl/nl/netwerken/SVVO/  Status: actief

Nederlandse Vereniging voor Weide- en 
Voederbouw (NVWV)
De NVWV (Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide en Voederbouw) 

is een Nederlandstalig platform voor geïnteresseerden in de weide- 

en voederbouw met leden in Nederland, Vlaanderen, Duitsland en 

Nieuw Zeeland. De NVWV organiseert bijeenkomsten en excursies 

over actuele onderwerpen die met grasland en voedergewassen 

te maken hebben, variërend van presentaties over de jongste 

onderzoeksresultaten tot en met demonstraties over praktisch 

gebruik van grasland en voedergewassen op landbouwbedrijven. 

Alles wat te maken heeft met grasland en voedergewassen heeft 

onze belangstelling zoals bemesting, beweiding, biodiversiteit, 

teeltmaatregelen, veredeling en voederwinning.

Oprichtingsjaar: 1961   Aantal leden: 167

Webadres: http://nvwv.nl    Status: actief

Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI)
VWI is het netwerk van vrouwelijke afgestudeerden en 

gepromoveerden van WUR. VWI wil een voedingsbodem zijn 

voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei en bundelt 

krachten van vrouwen met een (academische) opleiding die feeling 

hebben met de life sciences.

Oprichtingsjaar: 1989    Aantal leden: 319

Webadres: vwi-netwerk.nl    Status: actief
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Vier WUR-studenten van hebben de scriptieprijs ontvangen van 

University Fund Wageningen (UFW). In 2017 zijn er in totaal 18 scripties 

ingestuurd die allen met een 9 of hoger cijfer gewaardeerd zijn. Per 

domein is door de jury een winnaar en een overall winnaar gekozen. De 

geldbedragen worden door KLV geschonken: elke prijswinnaar ontvangt 

€500 en de overall winnaar ontvangt €1.000. De ultieme winnaar, Mihris 

Naduthodi, ontving de Overall Scriptieprijs voor zijn afstudeerscriptie. 

De uitreiking vond plaats op 24 april 2018 tijdens de opening van de 

‘Month of Education’. 

Dit zijn de vier winnaars van 2017: 

Omgevingswetenschappen

Ewout Knoester, Marine Animal Ecology Group 

Titel scriptie: Mariculturing Coral Nearby Fish Communities of Natural 

Reefs: Do Benefits of Algal Grazing Outweigh Costs of Coral Predation?

Maatschappijwetenschappen 

Giulia Sirna, Food Safety Law 

Titel scriptie: “A Functional Comparison of Non-Tariff Trade Barriers on 

the Example of Food Trade in EU, USA and the International Trade Order” 

Levenswetenschappen 

Mihris Naduthodi, Biotechnologie 

Titel scriptie: Metabolic Engineering of Bacillus smithii for succinic acid 

production 

Agrotechnologie & Voedingswetenschappen 

Ralph van Zwieten, Food Process Engineering 

Titel scriptie: Clogging in membrane filtration systems: the transition 

from dead-end to crossflow 

Overall winnaar

Mihris Naduthodi, Biotechnologie

Mihris Naduthodi heeft de UFW-KLV Thesis Award 2017 gewonnen. Hij 

krijgt deze prijs voor zijn fundamentele onderzoek naar bacteriën 

die barnsteenzuur produceren. Dit zuur wordt doorgaans gewonnen 

tijdens het kraken van ruwe olie en is van belang bij de productie van 

medicijnen en plastics. De productie ervan met behulp van bacteriën 

is een stuk schoner, maar de opbrengst is laag. Om de productiviteit te 

vergroten heeft Naduthodi de bacterie genetisch gemanipuleerd. 

V.l.n.r. Mihris Naduthodi, vader Ewout Knoester, Ralph van Zwieten, en Giulia Sirna 

© Guy Ackermans 

PRIJZEN

UFW-KLV Scriptieprijs
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PARTNERSCHAPPEN

Door goed samen te werken met ‘natuurlijke partners’ kunnen veel meer activiteiten worden aangeboden dan wanneer KLV alles zelf zou willen 

doen. In verschillende verbanden wordt op die manier samengewerkt met onder andere de KLV-studiekringen en -(deel)netwerken, University Fund 

Wageningen, Wageningen University & Research, KLV Professional Match, de Wageningen Ambassadors, Wageningen Academy, Stichting Science Café 

Wageningen, StartLife en diverse studieverenigingen.

KLV Wageningen Alumni Network

Bezoekadres 

Atlas, gebouw 104

Wageningen Campus

Droevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

Postadres

Postbus 79

6700 AB Wageningen

T  0317 - 485191

E  secretariaat.klv@wur.nl

I  www.klv.nl

KvK 40125122 

KLV Ledenadministratie

Postadres

Spinozalaan 33

2273 XC Voorburg

T  070-3629247

E  info@klv-ledenadmin.nl

IBAN NL57ABNA0539242225

CONTACTGEGEVENS KLV


