Stagiaires moet je niet onderschatten…

Ilse Geijzendorffer

nieuwe
directeur LBI
Vanaf begin dit jaar is Ilse Geijzendorffer directeurbestuurder van het Louis Bolk Instituut. Ze volgt Jan
Willem Erisman op, die verkaste naar de Universiteit
Leiden. Opstarten in coronatijd brengt een extra uitdaging,
want net als velen werkt ze vanuit huis. Haar kennis en
ervaringen met mediterrane landbouw, biodiversiteit en
ecosysteemdiensten neemt ze mee.
Tekst Leen Janmaat | foto’s Louis Bolk Instituut
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via internet. Het woord verbinden komt regelmatig terug in ons
gesprek.

Hoe ben je bij het Louis Bolk Instituut
uitgekomen?
“Dat is geen toeval, want het Louis Bolk
Instituut ken ik al lang. Als 23-jarige
student wiskundige biologie heb ik er
een half jaar stage gelopen. Toen was het
instituut nog in Driebergen gevestigd.
De passie, betrokkenheid en honger naar
kwalitatief hoogstaand onderzoek is me
bijgebleven. In die periode heb ik geleerd
echt wetenschappelijk te schrijven en
een kritische blik te ontwikkelen, die je
als onderzoeker broodnodig hebt. Ook
als het onderwerp je na aan het hart ligt.
En dat je je stagiaire niet moet onderschatten,” voegt ze lachend toe, “dat zou
zomaar eens je toekomstige directeur
kunnen zijn.”
Wat zijn je eerste indrukken?
“Ik vind het prachtig om te zien dat
die gepassioneerde werkhouding, die
gretigheid om te werken aan duurzame
landbouw, voeding en gezondheid en
daar toch kritische vragen over te blijven
stellen, nog steeds bestaat. Dat is toch
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echt wel de ziel van het instituut. Ook zie
ik dat de bedrijfsprocessen en de wijze
waarop onderzoek georganiseerd is, flink
geprofessionaliseerd zijn onder leiding
van mijn voorgangers. Kortom er staat
een robuuste organisatie en de impact van
ons instituut zal zeker toenemen.”
Hoe verloopt het inwerken in
coronatijd?
“Ondanks dat de corona fysieke aanwezigheid op het kantoor bemoeilijkt, krijg
ik virtueel een warm onthaal van de collega’s, waar ik er zelfs nog een paar van
vroeger ken. We kijken er allemaal erg
naar uit om elkaar fysiek te kunnen treffen, samen op pad te kunnen te gaan ‘de
boer op’ en ook om bij te kunnen praten
aan de koffietafel. Wat dat betreft eist
corona ook bij ons zijn tol, want geïsoleerd werken doet uiteindelijk niemand
goed, denk ik. Zodra het weer kan, zal ik
mijn gezicht ook laten zien bij partneren beleidsorganisaties. Dat gezamenlijk
optrekken, elkaar inspireren is cruciaal.
Daarnaast moeten we ons als organisatie
blijven innoveren en dus goed onze eigen
koers bepalen: dat is noodzakelijk om
onze positie en slagkracht te versterken.
Genoeg te doen dus, en ik heb er enorm
veel zin in!”

Ilse Geijzendorffer

Werkervaring
2016 – 2020	Teamleider Internationale
monitoring biodiversiteit en
ecosysteemdiensten Mediterrane
wetlands, Tour du Valat, Camargue,
Frankrijk
2013 – 2016	Project manager en onderzoeker
agrarische ecosysteemdiensten,
Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d’Ecologie marine et
continentale (onderdeel van CNRS),
Aix-en-Provence, Frankrijk
2012 – 2013	Onderzoeker Ecosysteemdiensten,
IRSTEA (nu onderdeel van INRAE),
Aix-en-Provence, Frankrijk
2007 - 2012	Onderzoeker en projectmanager
waarvan de laatste twee jaren ook
Teamleider “Ecologische netwerken”,
Alterra (nu WENR), Wageningen

Opleiding
2007	PhD “Management strategies to
integrate botanical diversity and
grassland productivity”, University
College Dublin en toegepast
agrarisch onderzoeksinsituut
Teagasc, Ierland
2003	MSc Theoretische Mathematische
biologie, Wageningen Universiteit
2000	Bsc Biologie, Wageningen
Universiteit
1997	VWO, Winkler Prins
Scholengemeenschap, Veendam.
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Interview

“Gezondheid
wordt
belangrijker als
onderwerp en is
direct verbonden
met landbouw,
zowel via voeding
als met de
manier waarop
landbouw wordt
bedreven.”
Veldwerk in het kader van Slim Landgebruik

Wat wil je bereiken?
“Onze onderzoekers denken geïntegreerd,
in hun onderzoekaanpak gaan ze uit van
de samenhang in plaats van alleen naar
het specifieke probleem te kijken. Dit
denken en zaken verbinden kunnen we
nog beter multidisciplinair neerzetten
door elkaar intern meer op te zoeken. Ik
probeer nu met alle medewerkers afzonderlijk, vanuit hun behoeften en wensen,
te werken aan een samenhangende en
transparante organisatie. Daarnaast
vraagt de buitenwereld en maatschappij
veel aandacht, ook het werkveld van biologische landbouw. Het Bolk Instituut is
mee gegroeid met de sector en wil graag
blijven bijdragen aan de verdere groei en
ontwikkeling.”
“In breder verband vind ik het belangrijk dat we het ‘erfgoed’ van het Bolk
bestendigen en herkenbaar uitdragen.
Het erkennen van de samenhang is herkenbaar in onze aanpak, dit maakt dat
we samen met de mensen uit de praktijk
tot innovatieve oplossingen komen. Inmiddels draagt het Louis Bolk instituut
al meer dan 40 jaar bij aan innovaties
op het gebied van landbouw, voeding en
gezondheid. Gezondheid wordt belangrijker als onderwerp en is direct verbonden
met landbouw, zowel via voeding als ook
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met de manier waarop landbouw wordt
bedreven. Het is prachtig dat we al zo
lang innovatief bij hebben kunnen dragen
op deze onderwerpen en dat nog blijven
doen.”
Je hebt gewerkt bij het Zuid-Franse
onderzoeksinstituut Tour du Valat.
Wat neem je hiervan mee?
“Leuk om te vertellen is dat dit instituut
indertijd opgezet is door Luc Hoffmann,
medeoprichter van het Wereld Natuur
Fonds. Het instituut staat midden in de
Camargue, een oude rivierdelta waar het
samenspel van landbouw en natuur zó
bijzonder is dat het een UNESCO-status
heeft gekregen. Ik was daar teamleider
van een internationaal biodiversiteitsmonitoringsprogramma met onder andere
projecten over ecosysteemdiensten. Ondanks dat er wrijving is tussen de natuur
en de landbouw, dragen bewoners en
boeren samen zorg voor hun omgeving.
Als je dan als onderzoeker met data kan
bijdragen aan inzichten en de samenhang
tussen de verschillende elementen kunt
laten zien, dan draag je bij aan het creëren
van draagvlak voor een duurzame toekomst. Want dat duurzaamheid belangrijk is, ziet inmiddels praktisch iedereen
wel in.”

Hoe kijk je aan tegen de betekenis en
verdere ontwikkeling van biologische
landbouw?
“Internationaal gezien kan Nederland
trots zijn op de ondernemersgeest, dat
geldt ook voor onze biologische landbouwsector. Naast boeren kunnen ook de
toeleveranciers, handel en banken hun
verantwoordelijkheid nemen. De uitzending van Zembla over de banken toont
aan dat er nog wel wat te winnen valt.
Ook in politiek opzicht kan biologisch
prominenter worden, hierin spelen Biohuis en Bionext een belangrijke rol. Waar
mogelijk ondersteunen wij hen graag met
kennis en resultaten uit onderzoek. Maar
de echte groei moet toch uit de markt
komen, de initiatieven voor korte ketens
brengt landbouw en voeding dichter bij
de consument en burger. Biologische boeren en bedrijven die willen omschakelen
zijn immers gebaat bij een stabiele afzet,
het liefst in korte ketens, met een realistische en eerlijke prijs. Dat kan prima in
Nederland, maar gaat niet vanzelf, dit
vergt een brede maatschappelijke samenwerking en politieke wilskracht. Ik zie erg
uit naar verdere samenwerking met de
sector.”
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