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De agrariër is eigenaar van de ruwe data uit de stal en moet
bepalen met wij die zijn of haar gegevens uitwisselt. Met
deze overtuiging is vleeskuikenhouder Robert Nijkamp van
de Windstreek uit Raalte aan de slag gegaan. "Het is voor
vleeskuikenhouders nu al mogelijk om gegevens naar een
database up te loaden."
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Data kan volgens Niikamp van

toegevoegde waarde zijn om een

product in een concept beter te
vermarkten. "Het is een kans om
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