Spelenderwijs
de sector helpen valt
nog niet mee
Is er verband tussen ziektes en plagen op het bollenveld en omringende
gewassen? Enkele duizenden gamers bekijken sinds kort satellietbeelden om
hiervoor aanwijzingen te zoeken. De bevindingen van de gamers worden in
Wageningen verwerkt. Op termijn kan dat tot aanbevelingen leiden, bijvoorbeeld
over hoe een bollenveld moet worden ingericht óf als er nieuwe beplanting komt.
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H

et is bekend dat omgevingsfactoren als een natuurgebied, een
weiland of een ander bollenveld
effect kunnen hebben op de
bollenteelt. Telers weten uit ervaring dat
ziekten en plagen niet ophouden bij de
rand van een sloot. “Informatie over de
omgeving kan heel waardevol zijn bij beslissingen over hoe je je teelt inricht. Denk
aan een bepaald tulpensoort dat je beter
op een andere plek kunt telen. We willen
die informatie graag kwantificeren zodat
telers daar rekening mee kunnen houden. Alleen die gegevens komen niet naar
boven als je op de velden kijkt”, aldus Ard
Nieuwenhuizen, die namens Wageningen
University & Research (WUR) betrokken is
bij het onderzoek.

gegevens bleken net zo nauwkeurig te zijn
als de door wetenschappers opgestelde
kaart. In Canada hielpen gamers mee door
te voorspellen wanneer een plaag zou uitbreken, in Mali keken ze naar het watergebruik van suikerriet en naar het effect van
waterpompen. Aan dit computerplatform
is nu de Bollenstreek toegevoegd.
Met het spel wordt in kaart gebracht
wat er precies rond de bollenpercelen
staat. Blackshore-eigenaar Hans van ’t
Woud ziet dat sinds de Bollenstreek is
toegevoegd aan het computerplatform
Cerberusgames.com er 4.000 gamers zijn
bijgekomen. “Het ging al snel rond dat
er een nieuw terrein bij is gekomen. Dat
vinden gamers leuk.”

Om deze informatie toch boven water te
krijgen, werkt de WUR, met steun van de
KAVB en de Rabobank Bollenstreek, sinds
enkele maanden samen met het Noordwijkse Blackshore, een bedrijf in computergames. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van satellietbeelden die door de gamers
worden beoordeeld.

Volgens WUR-wetenschapper Nieuwenhuizen is de computergame een goede aanvulling op ander onderzoek. Zo wordt in
Bollenrevolutie 4.0 heel precies gekeken
naar wat er allemaal op een veld gebeurt.
“Met die gegevens willen wij heel netjes
omgaan. Daar gebruiken we publiek geld
voor, maar er zijn ook bedrijven die hierin
investeren. Het is lastiger om partijen te
vinden die geld en energie willen steken
in een onderzoek naar omgevingsfactoren
waar telers weinig grip op hebben. Door
nu een bestaande gamersgemeenschap,
mensen die niet in de sector zitten, naar
die omgeving te laten kijken, kan het wel.
Dat is mooi.”

NET ZO NAUWKEURIG
Het bedrijf heeft ervaring met het inzetten van gamers. Zo liet Blackshore een
paar jaar geleden gamers op de planeet
Mars zoeken naar onder meer drooggevallen rivieren, bergtoppen en vreemde
objecten. De door gamers aangeleverde
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GELD IS LASTIG

Spelen?
Wil jij meedoen aan het verzamelen van
gegevens over wat er rond bollenvelden
staat? Ga naar cerberusgame.com en
download het spel gratis. Je krijgt eerst
een digitale rondleiding en daarna kun je
aan de slag.
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Bollenveld in game moeilijk bereikbaar

Volgens Blackshore-eigenaar Hans van
’t Woud wordt met dit project een eerste
stap gezet richting ‘smartpharming’. Gamers kunnen op termijn telers gaan helpen door aan te geven dat er iets mis is op
het veld. Zij zien of de grond te nat of te
droog is of een gewas op een bepaalde plek
een afwijkende kleur heeft. Die informatie
kan worden verwerkt in een kaart waarna
de teler beslist om te gaan kijken of in te
grijpen. “Ik verwacht dat we daarmee pas
in 2021 aan de slag kunnen gaan. Dan heb
je namelijk elke twee weken een nieuwe
satellietfoto nodig. Nu kun je een kwartaal
met dezelfde foto toe.”
WUR-onderzoeker Nieuwenhuizen sluit
verdere samenwerking niet uit. “We gaan
eerst kijken wat dit oplevert en waar de
blinde vlekken liggen. Daarna volgen nieuwe stappen om te kijken wat we met deze
informatie van de crowd kunnen.”

‘BEETJE SIMCITY’
Zelf heeft Nieuwenhuizen het spel, gratis
te downloaden en te spelen via Cerberusgame.com, nog niet gespeeld. “Nog
geen tijd voor gehad maar ik ga zeker
een keer kijken wat voor vlees we in de
kuip hebben.” Bollenteler Daan van Steijn
(24) heeft, op verzoek van Greenity, het
spel gedownload en gespeeld. Hij ziet wel
toekomst in de aanpak van Blackshore.
“Elke innovatie is er één. Als teler weet je
dat begroeiing rond de akkers effect heeft.
Van een bomenrand weet je dat er meer
ongedierte vandaan komt. Zelf hebben
we akkerranden ingezaaid om sluipwespen aan te trekken. Allemaal een kwestie
van logisch denken, maar het is mooi als
dit grondig wordt onderzocht en onderbouwd”, aldus Van Steijn. Ook de 26-jarige
Lucas van Haaster denkt daar zo over. “Prima als ze het onderzoeken, maar als teler
moet je altijd zelf blijven kijken. Jij ziet
echt wat er op een veld gebeurt.”
Daan van Steijn speelde het Cerberusgame
op de werkcomputer (Windows) en later
op de Macbook. “Met de Macbook lukte
het vrij aardig. Het is een beetje SimCity
dat ik vroeger wel heb gespeeld. Alleen
ben ik nooit aan de kaart van de Bollenstreek toegekomen, want het kostte veel
tijd. En dat voelt nu een beetje als tijdverspilling. Ik wacht wel op de uitkomsten.
En anders kijk ik volgend jaar, als er meer
kaarten in staan, naar onze eigen akkers.
Daarin ben ik zeker geïnteresseerd.” Ook
de 26-jarige Lucas van Haaster uit De Zilk
deed een poging om het spel op zijn telefoon (Android) te spelen. “Maar ik ben er
snel mee gestopt. Ik ben helemaal geen gamer en had geen zin om het verder uit te
pluizen. Ik wacht het onderzoek wel af.”

Het lijkt simpel. Ga naar cerberusgame.com
en download gratis het spel. En zo ben jij
straks het extra paar ogen voor de telers in
de Bollenstreek. En dat wil ik best doen. En
zo zet ik mijn eerste stappen in gameland.
Het spel begint veelbelovend. Drie muisklikken, de altijd nerveus makende mededeling of de app wijzigingen mag aanbrengen
aan mijn computer en dan een paar minuten
wachten. Dat is niet erg, want ondertussen
kun je gewoon je e-mail wegwerken terwijl
je af en toe een blik werpt op de ruimtevloot
op je scherm.
Tegelijkertijd het spel ook op de iPad installeren, want wie weet werkt het daar beter
op. Alleen dan begint het wachten. Op de
iPad blijft het spel hangen. Reconnecting
is de mededeling. En data moeten worden
geladen. En dat duurt. Dus maar even door
op de computer. Ook daar moeten data worden geladen terwijl ondertussen tips over
het scherm lopen. Meldingen als ‘het is
griepseizoen, je hebt elektriciteit nodig, verbeter je weg of breid je stad uit.’ Maar dat
heb ik allemaal toch nog niet? Het maakt
niet uit: het spel blijft steken op 75 procent.
Een kwartiertje later krijg ik een boodschap
op de computer, terwijl de iPad bezig blijft
met reconnecting. Er start een digitale

rondleiding voor de burgemeester die ik
blijkbaar ben. Bouw eerst een weg, is de
opdracht. Met een muisklik heb ik een lange weg gemaakt. Daarna moet ik huizen
bouwen, een wateropslag en een elektriciteitsvoorziening. Ik wil het windpark kiezen, maar dat kan niet. De kolencentrale
kan wel dus vooruit maar. Vervolgens moet
ik een fabriek neerzetten. Beetje veel voor
dat ene huis dat de stad telt, maar als beloning mag ik een stadhuis neerzetten zodat
ik belasting kan innen.
Dan komen we ergens. Als ecovriendelijke
stad mag ik een vloot bouwen om vanuit
de ruimte de boel in de gaten te houden. Ik
kies de Phoenix en mag een missie kiezen.
Mag ik nu naar de bollenvelden? Nee, eerst
olie in het Amazonegebied en dus begint
het laden weer. Dit keer blijft het spel op
de computer hangen op 82 procent. En als
ik herlaad kom ik twee stappen verder maar
loopt het spel weer vast. Op de iPad is het
eveneens raak. Na reconnecting, connection time out en een poging tot reload haak
ik af. Pas na een belletje naar Blackshore-eigenaar Hans van ’t Woud, die zijn ingenieurs aan het werk zet, en het sturen van
een schermfoto kom ik een paar stappen
verder in de rondleiding. Dan loop ik weer
vast en geef het op. Mijn extra ogen zullen
nooit een bollenveld zien.
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