
Boeren seminar: Geld verdienen met staldata 7 februari in Raalte

'Boeren moeten data in eigen hand houden'
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Pluimvee- en melkveehouder Robert Nijkamp organiseert vrijdag 7 februari in Raalte (OV) een seminar over
datastromen; „Het belangrijkste is dat wij boeren gaan bepalen wie jouw gegevens wel of niet krijgt.”

„Bedrijven hebben onze data nodig om er geld mee te verdienen. Dat moeten we als
boeren dus niet doen, die data kunnen we zelf veel beter gebruiken. Dan hoef je
maandelijks geen geld af te tikken en kun je er de bedrijfsvoering mee verbeteren.”
Melkvee- en pluimveehouder Robert Nijkamp wil vrijdag 7 februari op een door hem
georganiseerd seminar in Raalte (OV) samen met andere boeren flinke stappen zetten.
Boeren die hierbij aanwezig willen zijn, moeten zich aanmelden.

„Er zijn heel veel so�wareleveranciers, maar er is geen programma dat al die verschillende

datastromen bij de boer combineert. Ik doe dat zelf maar met knippen en plakken via Excel. De

verbinding tussen al die data, daar draait het om. Daar kun je de volgende ronde hier in de stal mee

verbeteren”, vertelt Nijkmap. „Natuurlijk, je hebt je eigen kennis en ervaring als boer, maar als je

duidelijke cijfers hebt over bijvoorbeeld de combinatie van voeropname, activiteit in de stal en

temperatuur, dan kun je dat aanpassen bij de volgende ronde. Of je bent dankzij die verschillende

gegevens een halve dag eerder met ingrijpen dan op basis van wat je zelf ziet in de stal.”



Die data worden enorm belangrijk, zo zag hij tijdens zijn reizen naar onder meer China als Nu�ield

Scholar 2018. „Hele grote internationale concerns zijn daar druk bezig, maar ik vind dat we dat zelf in

handen moeten houden als boeren. Al die bedrijven die melkrobots, voersystemen, trekkers en

automatiseringssystemen bouwen en leveren, die moeten die data van ons, de boer, krijgen. Om er geld

mee te gaan verdienen. En wij moeten dan maandelijks a�ikken voor koop, lease of huren. Terwijl al die

systemen wel voor, maar niet door boeren ontwikkeld zijn. En dus ook nooit precies aan al onze

wensen en eisen voldoen.”

Seminar alleen voor boeren
Dat moet daarom anders, vindt de Raaltenaar, die er enthousiast over kan vertellen. Vrijdag 7 februari

wil hij met andere boeren - „Nee, absoluut geen vertegenwoordigers of bankmensen, alleen met echte

boeren en niemand in het pak zeg maar” - op een door hem georganiseerd seminar een stevige start

maken. Zelf hee� hij al samenwerking gezocht met twee varkenshouders; Els Bruns uit Saasveld en

Ruth van der Haar uit Collendoorn en pluimveehouder Jeroen Schoot Uiterkamp uit Dronten. „De

computersystemen van pluimvee- en varkenshouders lijken voor 80 procent op elkaar, er is veel

overlap, vandaar. Ook in de akkerbouw gebeurt veel op dit gebied. En zelf wil ik kijken wat we met de

gegevens van bijvoorbeeld de melkrobot kunnen.”

Zelf beslissen over gegevens
„Het belangrijkste is dat wij samen als boeren gaan bepalen wie jouw gegevens wel of niet krijgt. Alleen

jij bepaalt dus of de slachterij toegang krijgt. Of de overheid. En tot welk deel van onze eigen data. Dat

scheelt veel administratief gedoe. Plus natuurlijk dat je van elkaar als boeren leert en je eigen

bedrijfsvoering kunt optimaliseren. Wil je jouw data niet delen met andere boeren, dan krijg je die van

de anderen ook niet, maar dat is helemaal je eigen keuze.”

De voordelen zijn legio, daar is Nijkamp absoluut van overtuigd. „Natuurlijk, we zijn boeren en geen

so�wareontwikkelaars. Daarvoor zul je een gespecialiseerd bedrijf moeten inschakelen, maar van die

systemen ben jij de eigenaar en niet dat ingehuurde bedrijf. Dit gaat de komende jaren heel erg groot

worden, wereldwijd, daarvan ben ik overtuigd.”

Ander belang
Op vrijdag 7 februari zijn dus alleen boeren welkom. „Ik heb het niet voor niks - Van boeren voor boeren

- genoemd. Wij moeten zelf aan de knoppen draaien. Ik krijg al heel veel reacties. Waarom ik niet

meedoe aan Join Data in Wageningen, het dataplatform voor de agrarische sector, zo krijg ik ook te

horen. Omdat er dan een ander belang is dan het boerenbelang alleen, is mijn antwoord. Natuurlijk

doen ze daar goede dingen, net als al die leveranciers van voer- en melkrobots, trekkers, enzovoorts.

Alleen doen ze het nooit precies zoals jij als boer wilt.”

Veehouders, akkerbouwers en andere boeren die vrijdag 7 februari het seminar 'Geld verdienen met

staldata' willen bezoeken, moeten zich eerst aanmelden op www.farmersnet.org

(https://www.farmersnet.org/). Het seminar is van 13.30 tot 15.30 uur aan de Nieuwe Deventerweg 26,

https://www.farmersnet.org/


8101 PL in Raalte.

Lees het volledige interview met Robert Nijkamp aanstaande zaterdag 1 februari in het regionale

agrarische vakblad Vee & Gewas. Ontvangt u Vee & Gewas nog niet? Vraag dan hier een gratis

proefnummer (https://www.agrio.nl/proefnummer/) aan. Wilt u een abonnement op Vee & Gewas? Klik

dan hier (https://www.agrio.nl/abonneren/).

Deel dit artikel

Meer soortgelijk nieuws lezen?
Sloot dit artikel goed aan bij uw behoe�e? Wellicht is/zijn de volgende site(s) dan ook interressant voor u:

Tekst: Lauk Bouhuijzen

Tuinderszoon uit het Groene Hart. Hee� ruim veertig jaar lang journalistieke omzwervingen gemaakt in het oosten,
zuiden en noorden van Nederland. Nu wonend in het Overijsselse Salland, maar ziet heel Nederland als zijn...

Meer van deze auteur

(/bron/lauk-bouhuijzen/)
Beeld: Susan Rexwinkel

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp E-mail

Alles over de Pluimveehouderij, economie, beleid, huisvesting, mechanisatie, lucht, water licht...

(https://www.pluimveeweb.nl/categorie/ondernemen/)

Alles over de melkveehouderij, economische ontwikkelingen, beleidsonderwerpen, huisvesting...

(https://www.melkvee.nl/categorie/economie/trends/)

Lees alles over de varkenshouderij onderwerpen markt, diergezondheid, voeding, mest, huisvesting op...

(https://www.pigbusiness.nl/categorie/ondernemen/)

https://www.agrio.nl/proefnummer/
https://www.agrio.nl/abonneren/
https://www.vee-en-gewas.nl/bron/lauk-bouhuijzen/
https://www.pluimveeweb.nl/categorie/ondernemen/
https://www.melkvee.nl/categorie/economie/trends/
https://www.pigbusiness.nl/categorie/ondernemen/


5 reacties
Vee-en-Gewas.nl nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt
zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende of commercieel ingegeven reacties te
verwijderen.

Uw naam

Uw e-mailadres (wordt niet getoond)

Uw reactie

Ontvang notificaties per e-mail

 Geen

 Alleen van antwoorden op deze reactie

Reageer

Allee - 6 uur geleden
Klopt , een heel goed verhaal. Als date in handen van derden komt gaan als gevolg daarvan de marges en
rendementen omlaag op de landbouwbedrijven. Dat gebeurt dan op allerlei manieren, regelgeving in
negatieve zin, verschillende marktpartijen zetten de druk erop , en zeer vaak in het nadeel van de boer.
kortom de date word tegen de boer gebruikt.
Reageer

geurtje - 6 uur geleden
De melkfabriek krijgt onder dreiging alle data van ons. "als je geen machtiging gee� voor de data heb je kans
dat je erkenning ingetrokken wordt." Gratis en voor niks en tegen de wet op de privacy!! En lever vooral geen
commentaar.
Reageer

Allee - 5 uur geleden
Kijk weer een voorbeeld.....

Dirk - 5 uur geleden
De melkfabriek bestaat dankzij de boeren, de macht hebben we als makke lammetjes met zijn alle
afgestaan. We hebben dus zelf in de hand of we de macht terug willen. Maar dan moet er in die
boeren hoofden een knop om en dat is lastiger. Zolang we onze afnemers niet met dezelfde hardheid
behandelen als zij ons zijn we kansloos. Dus stop met dat koekje erbij braaf aan de keukentafel gelul
en word zakelijk. Anders een ander beroep kiezen en laat ze het lekker zelf doen.

Leo - 4 uur geleden
Dirk en zo zal het moeten anders worden we kapot geku�eld
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Praat mee

Vee & Gewas is ook actief op verschillende social media. Volg ons, blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en
praat mee.
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Ontvang twee keer per week gratis het belangrijkste agrarische nieuws uit Oost-Nederland in uw mailbox. Meld u aan
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