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SJOERD VAN VILSTEREN:

‘Meer gebruik van data echt nodig’

In deze serie vertellen onderzoekers
over hun werk voor de sector.

Op 1 januari 2020 begon Sjoerd van Vilsteren als
onderzoeker bloembollen bij WUR in Bleiswijk. De
bollensector is hem vertrouwd, de onderzoekswereld is
nieuw. Zijn nieuwsgierigheid is groot, zijn interesse breed.
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Het had zomaar gekund. Wie
opgroeit op een bloembollenbedrijf
en via mbo, hbo en Wageningen
Universiteit veel leert over de landen tuinbouw, had kunnen besluiten om onderzoeker in de bloembollenwereld te worden. Maar zo ging
het niet bij Sjoerd van Vilsteren. Hij
werkte vele jaren mee op het bedrijf
van zijn vader en broer in de Noordoostpolder, maar dacht nooit aan
een functie als onderzoeker. “Eigenlijk wist ik nooit zo goed wat ik wilde worden. Ik heb wel een brede
belangstelling, maar zag mezelf nog
geen onderzoeker worden. Dat leek
me een erg saai bestaan. Eindeloos
proefjes doen en planten tellen, dat
was niks voor mij.”

ANDER BEELD
Dat veranderde toen hij eind vorig
jaar werd benaderd om te sollicite-
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ren naar een functie als onderzoeker bloembollen bij WUR in Bleiswijk. “Ik dacht: ik ga er maar open
in en zie wel of het wat wordt.” Het
gesprek dat hij had met teamleider
Eric Poot en projectmanager Barry
Looman zorgde voor een heel ander
beeld van deze baan. “Het bleek veel
gevarieerder te zijn dan ik dacht.
Als onderzoeker kom je op veel
bedrijven en bij andere instanties en
contact met de praktijk is van groot
belang. Mijn kennis van de tulpenteelt helpt daar in ieder geval bij.”

VIER PROJECTEN
Als startende onderzoeker kreeg hij
Barry Looman als mentor toegewezen. “Zij begeleidt mij en vraagt
regelmatig hoe het gaat. De eerste
tijd ben ik veel bij tentoonstellingen
en bijeenkomsten geweest om op
die manier de sector beter te leren

kennen. Want ik kom dan wel van
een tulpenkwekerij uit de Noordoostpolder, in andere delen van ons
land wordt weer anders tegen allerlei zaken aangekeken.”
Inmiddels is hij betrokken bij vier
projecten. Dit betreft Fundamentele
Systeemsprong, Bollenrevolutie 4.0,
Bollenbodem en Future Proof Toolbox. In dat laatste project gaat het
erom dat er wordt nagedacht over
de vraag hoe je ondernemers kunt
begeleiden naar de toekomst van
hun bedrijf. “Dat vind ik wel echt
een heel leuk project. Dat geldt ook
voor Bollenrevolutie 4.0. Meer data
gebruiken is echt nodig in de bloembollensector. Het valt mij op dat in
een teelt met hoge saldo’s er toch
nog maar weinig van deze nieuwe
technieken gebruik wordt gemaakt.
Het is niet erg als een ondernemer niet direct alles begrijpt op dit
gebied, maar begin er maar wel
mee. En kijk eens bij een collega-akkerbouwer. Die zijn er al verder
mee.”
De komende tijd wordt Van Vilsteren ook ingewerkt door gewasonderzoeker Tulp Martin van Dam.
“Nu is het nog zo dat kwekers over
veel praktische zaken meer weten
dan ik. Maar als je samen met Martin werkt, dan leer je heel veel. Ik
hoop me ook nog te verdiepen in
de bodem, want dat is minstens zo
interessant. En ik hoop dat ons team
Bloembollen in stand kan blijven.
Dat is echt belangrijk voor de sector.”
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