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WAGENINGEN EXPERIENCE DAY

Struinen over de virtuele campus
Tijdens de Wageningen Experience Day keken bijna negenhonderd alumni rond op
een digitale campus. Door de gebouwen virtueel te bezoeken werden de alumni
bijgepraat over het Wageningse onderzoek. Het jaarlijkse evenement moet geleidelijk
aan uitgroeien tot een festival voor steeds meer doelgroepen.

Alumna Helma Slierendrecht (WUR-biologie
1990) vond de virtuele campus een aantrekkelijke manier om te zien wat er in Wageningen
gebeurt. ‘Ik woon en werk al sinds 1990 in
Denemarken. De virtuele rondleiding was erg
leuk, vooral omdat ik de nieuwe campus nog
niet in het echt heb gezien. Ik heb zin om er
te gaan kijken als ik weer in Nederland ben.’
De Wageningen Experience Day is de voortzetting van de alumni open dag die sinds
2019 jaarlijks plaatsvindt. Dit jaar kreeg het
evenement online vorm via een live programma met als thema ‘samen antwoorden
vinden voor wereldwijde uitdagingen’.
Virtueel waren in de verschillende gebouwen
op de campus onder meer lezingen te volgen. Zo vertelde hoogleraar Plantenecologie
en Natuurbeheer Liesje Mommer over de afname van de biodiversiteit; Joukje Siebenga,
programmamanager ERRAZE@WUR, ging
in op het onderzoek om pandemieën te
voorkomen en Tim van Hattum, programmaleider klimaat, sprak over het oplossen
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van klimaatproblemen met behulp van de
natuur. De bezoekers konden ook live met
de experts en met elkaar in gesprek.
Organisator Nieske Castelein kreeg positieve reacties op de digitale campus. ‘We zijn
de eerste universiteit in Nederland met zo’n
platform. Een van de doelstellingen was
om jonge alumni te bereiken, en dat is heel
goed gelukt. We hebben veel meer twintigers en dertigers bereikt dan voorheen met
de Alumni Open Dag.’
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‘Het reüniegedeelte voor de 25ste- en
50stejaars is helaas minder goed uit de verf
gekomen’, zegt Castelein. ‘De tool hiervoor
op het platform werkte onvoldoende. Deze
reünies willen we volgend jaar weer live
houden.’ Als de situatie met corona het toelaat, wordt de Experience Day in 2022 een
hybride evenement. ‘Ook willen we het evenement geleidelijk aan groter maken, tot een
festival voor steeds meer doelgroepen, zoals
ook relaties van WUR.’
‘Ik heb meegedaan aan online sessies op het
gebied van land- en waterbeheer’, laat Md
Shariot-Ullah (WUR-international land and
water management, 2016) uit Bangladesh
weten. ‘Daarnaast heb ik een virtuele tour
gedaan langs mijn favoriete gebouw Forum,
en de nieuwe gebouwen Aurora en Omnia.
Ook was ik onder de indruk van het carillon. Ik had niet het gevoel dat ik virtueel
rondzwierf.’
Info: www.wur.nl/wed

