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HEEL HOLLAND TUINIERT

Is Francisca Wubben, informatiespecialist bij de bibliotheek, de beste moestuinier van ons land? Zij
doet mee aan het tv-programma Van
Hollandse Bodem (EO). Eerste uitzending: vanavond.
Samen met haar partner IJsbrand
vormt Francisca Wubben uit Swifterbant een van de acht koppels die
samen gaan strijden om de titel
‘beste tuinier van Nederland’. Het
programma is de Hollandse remake
van de BBC-productie The Big Allotment Challenge. In zes uitzendingen, waarbij telkens een team sneuvelt, wordt duidelijk wie over de
groenste vingers beschikt en daarbij
ook nog eens goed kan koken.
De opnames zijn vorig jaar van
april tot september gemaakt in de
tuin van kasteel Amerongen. Daar
kregen de teams elk een moestuin
en een kweekkast tot hun beschikking. Francisca: ‘Twee dagen in de
week waren we in Amerongen bezig: een dag in het weekeinde en
een keer doordeweeks. Dan ging ik
om drie uur van mijn werk. Tot half
augustus hebben we alleen met
zijn tweetjes getuinierd. Daarna
kwam de jury erbij.’
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• Informatiespecialiste in nieuw
EO-programma.
• Afvalrace in kloostertuin
kasteel Amerongen.

Per uitzending staan twee groentes
centraal. De deelnemers moeten
hun product laten zien en vertellen
hoe ze te werk zijn gegaan. Bovendien moet er iets lekkers mee worden gekookt. ‘Maar je kreeg pas
heel kort van tevoren te horen welke groentes. Waren het bijvoorbeeld de aardbeien, en die van jou
staan er niet zo mooi bij, dan heb
je pech. Dan moet je iets verzinnen
met twee halfgroene aardbeien.’

Francisca en IJsbrand zijn opgegeven door een kennis. ‘Die had een
advertentie over het programma gezien en dacht aan ons. Wij zijn beiden fanatieke tuiniers. We komen
allebei uit het Westland, uit tuindersfamilies. Op mijn zestiende
werkte ik al bij het voormalige
proefstation, nu Plant en Omgeving.’ Productiemaatschappij Tuvalu pikte, na een interview en screentest, het stel er vervolgens uit om

mee te doen.
Hoe ver ze zijn gekomen, blijft voorlopig geheim. Op straffe van een
boete van 20.000 euro. ‘Aan het einde van elke uitzending wordt een
koppel weggestuurd. Dat zal er op tv
best dramatisch uitzien. Maar in
werkelijkheid bleven de contacten
ook buiten de opnames’, vertelt ze.
‘We hebben zelf ook nog niks gezien. Met alle teams samen bekijken we vanavond de première.’ RK

ONDERZOEK WIJST UIT OF SCHAAP SLACHTOFFER IS VAN EEN WOLF
• DNA geeft uitsluitsel.
• Duidelijke rol voor Alterra.

Het schaap uit het Drentse NieuwAmsterdam dat mogelijk is gedood
door een wolf, ligt bij Alterra in de
vriezer. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het beest door een wolf is gedood.
Het schaap werd zaterdagmorgen
dood gevonden door de eigenaar.
Die zag even later op de televisie dat
er in de buurt een wolf was gesignaRESOURCE — 12 maart 2015

leerd. De conclusie lag voor de hand
dat dit beest mogelijk zijn schaap,
een Texelse Elite, had gepakt. Het
gealarmeerde Faunafonds ontfermde zich over het dier en nam meteen
monsters.
Zowel het schaap als de monsters
zijn zondag bij Alterra afgeleverd.
Hugh Jansman en Dennis Lammertsma hebben het schaap onderzocht. Het DNA-onderzoek zal, volgens woordvoeder Bert Jansen, op
zijn vroegst eind deze week uitsluitsel opleveren over de mogelijke dader: de wolf of een hond. Het gaat

hier om DNA-onderzoek naar achtergelaten speeksel.
Als het schaap is gedood door een
wolf zal verder onderzoek uit moeten wijzen uit welke roedel het dier
afkomstig is. Naast achtergelaten
sporen in het dode schaap onderzoekt Alterra ook DNA-monsters die
zijn genomen bij een mogelijk tweede slachtoffer. Het gaat hier volgens
Jansen om een schaap uit een andere kudde dat is aangevallen. Dit dier
heeft die aanval overleefd.
Dat Alterra dit onderzoek doet,
vloeit voort uit het Wolvenplan van

Alterra. In dit plan, door Alterra gemaakt op verzoek van het voormalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, staat
nauwkeurig omschreven hoe moet
worden omgegaan met de mogelijke komst van de wolf naar ons land.
Alterra pleitte daarin voor het opzetten van een onafhankelijk Wolvenbureau. Dat bureau is er niet gekomen. Maar over de rol van Alterra bij
het sporenonderzoek is volgens Jansen wel overeenstemming met alle
partijen. RR

