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Francisca Wubben (63)

Onze kennis delen
Door nieuwsgierigheid gedreven kwam Francisca Wubben tussen de planten en
specialiseerde ze zich tot documentalist. De drang om kennis te delen deed haar
besluiten om met haar partner deel te nemen aan het tv-programma ‘Van Hollands bodem’. Wie wil weten of ze de beste moestuinder wordt, moet tot en met
16 april donderdags om half negen afstemmen op NPO 1.

‘Als het om
nieuwe kennis
gaat, zit ik
overal vooraan
in de rij’

“Net zoals elk kind in het Westland kreeg ik als
klein meisje van mijn vader een stukje grond om
plantjes te telen. Zo krijg je groene kennis
vanzelf in de vingers. Je groeit er in op. Omdat
ik het proefstation in Naaldwijk zo’n prachtig
gebouw vond, zei ik altijd dat ik daar later wilde
werken. Ik had geen benul van wat er gebeurde.
Omdat mijn vader dr. Bravenboer kende, hij was
hoofd van de afdeling plantenziektekunde,
mocht ik een dagje meekijken op het lab. Ik zat
toen op de mulo. Bravenboer raadde me aan de
opleiding ‘botanisch analist’ in Delft te doen.
Vanaf maart 1968 kon ik er komen werken. In
die tijd zat ik wel 70 procent van mijn tijd tussen
de planten, heel anders dan nu. Nu zit ik bijna al
mijn tijd achter een computerscherm.”

Vooraan in de rij
“Omdat ik heel nieuwsgierig ben, en altijd meer
wil weten, besloot ik eind jaren negentig een
nieuwe opleiding te volgen. De hbo-opleiding
Informatiedienstverlening en –management leek
me interessant omdat je daar leert hoe kennis te
delen. Het was mijn eigen keuze. Toen de
directeur van het proefstation in de gaten kreeg
dat ik die opleiding volgde, heeft hij gezorgd dat
ik passend werk kreeg. Ik ging me meer bezig
houden met het delen en ontsluiten van kennis.
Zo coördineerde ik dat onderzoekers hun
vakbladartikelen schreven voor bladen als
‘Onder Glas’ of ‘Groente & Fruit’. En ik
organiseerde de excursies op het proefstation.”
“Na reorganisaties kregen we de keuze elders
te werken. Het werd Lelystad waar ik sinds

24

Groen ONDERWIJS | 03-04-2015

2002 werk als documentalist. Nu ben ik in
dienst van Wageningen UR en zorg ik dat
kennisdocumenten met de juiste codes en
trefwoorden in de collectie ingevoerd worden.
Als het om nieuwe kennis gaat, zit ik overal
vooraan in de rij. Dat maakt het werk zo leuk.
Omdat ik al jaren met onderzoekers gewerkt
heb – ik ken er onderhand heel veel – denk ik
heel goed te weten hoe zij hun nieuwe kennis
zoeken. Als het kan, attendeer ik mensen ook
op de nieuwe kennis.”

Verhaal vertellen
“De drang om onze kennis te delen, hebben we
allebei. Ook IJsbrand, mijn man. Dat was de
reden mee te doen met het tv-programma ‘Van
Hollandse bodem’. IJsbrand heeft veel praktische tuinervaring, ik heb ook veel kennis. We
willen ons verhaal vertellen. Dat is in het
programma ook wel gelukt. Veel volkstuinders
weten eigenlijk heel weinig. Toen Phytophthora
in het tuinencomplex van het programma
aangetroffen werd, hebben we heel veel verteld
over die ziekte. Hoe kun je voorkomen dat die
zich verder verspreidt? We probeerden duidelijk
te maken waarom hygiëne zo belangrijk is.”
“Natuurlijk wilden we er zelf ook wat van
opsteken. De opzet van het programma was dat
alles biologisch moest, zonder inzet van
bestrijdingsmiddelen. We zien nu dat er soms
ook wel andere mogelijkheden zijn. Donderdag
12 maart was de eerste uitzending. Of we de
beste moestuinder geworden zijn? Dat mogen
we niet zeggen.” Q

FRANCISCA WUBBEN
• Vanaf 1968 Botanisch analist bij proefstation voor de glastuinbouw in Naaldwijk
• Sinds 2002 documentalist bij Onderzoekcentrum Praktijkonderzoek PPO in Lelystad
• Nu documentalist bij Wageningen UR (o.a. Groen Kennisnet):
twee dagen in Lelystad, twee dagen in Wageningen
• Met haar man IJsbrand van Eendenburg is ze een van de
duo’s van het tv-programma ‘Van Hollandse Bodem’ in de
strijd om de titel ‘Beste moestuinder van Nederland’.
• Haar man, IJsbrand van Eendenburg, was tot 2002 beheerder van de Historische tuin bij Westlands Tuinbouwmuseum
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