
u,idrnaast is het
probleem dat die cameravallen

Met drones zw

fotograferen, an-
dere dieren en zelfs mensen. Dit
zorgt ervoor dat je veel data hebt
waar je in eerste instantie niet di-
rect iets mee kan". zegt één van
de UT-onderzoekers. „Daarom
willen we ook meer data gaan
verzamelen door bijvoorbeeld
slimme cameravallen te plaatsen,
die zelf kunnen herkennen of ze
een wild zwijn of een ander dier
hebben gefotografeerd. Als men-
sen een wild zwijn tegenkomen,
kan dat direct gemeld worden op
Waarneming.nl." Op die manier
kunnen ook omwonenden en be-
zoekers deelnemen.
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deputeerde Ten Bolscher: „Wilde
zwijnen kunnen zich erg goed
verstoppen en zijn voornamelijk
's nachts actief, waardoor het een
interessante soort is om een pilot
mee uit te voeren."
Hans van Beuzekom, namens
LTO Noord bestuurder van de
FBE-Overijssel (Fauna Beheer
Eenheid), vindt het wel verstan-
dig om de aantallen beter in beeld
te krijgen. „Er is nu veel onduide-

boeren, zeker met de AVP (Afri-
kaanse Varkens Pest) in Duits-
land. De tijd was daar nu nog niet
rijp voor, volgens Overijssel."
Van Beuzekom vindt dat in ieder
geval alle regionale WBE's (Wild
Beheer Eenheden) in ont-
heffing moeten krijgen. „Nu is er
nog een WBE in een gebied zon-
der schademeldingen. Die heeft
geen ontheffing voor de jacht.
Ik vind dat we alle jagers wat dit
betreft in hun kracht moeten zet-
ten."
Veehouder Martin Immink, voor-
zitter van LTO West 'IWente, sluit
zich aan bij de FBE-bestuurder

kunnen zetten."
Hoeveel wilde zwijnen er rond-
lopen, weet Immink niet. „Ik ben
zelf geen jager, maar het lijken
er steeds meer te worden. Ik vind
vooral dat de provincie Overijssel
eerlijk moet zijn: wat willen ze nu
precies met die wilde zwijnen?"
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Landelijke stichting Boer & Data opgericht

'Boeren moeten data in eigen hand kunnen houden'
Raalte - Een landelijke koe-
pel om te zorgen dat boeren
hun data in eigen hand kun-
nen houden, zo omschrijft
Robert Nijkamp de nieuwe
stichting Boer & Data. „Want
anders worden we echt over-
lopen door multinationals die
geld met onze data Willen
verdienen."

De nieuwe stichting is een soort
van vervolg op een bijeenkomst
die Nijkamp begin dit jaar op zijn

bedrijf in Raalte organiseerde.

Die ging over het grote belang

om data van boerenbedrijven in

eigen handen te houden. Samen

met enkele andere Overijsselse

boeren richtte hij FarmersNet op,

dat nu dus één van de initiatiefne-

mers van Boer & Data is. „Want

er zijn veel meer initiatieven op
dit gebied in Nederland. Alle-
maal draait het om data-gedre-
ven landbouw. Op basis van door
grote bedrijven verzamelde data
worden adviezen en diensten
aangeboden, waarmee de boer
vervolgens ondersteund wordt
in zijn bedrijfsvoering. De keer-
zijde daarvan is natuurlijk dat zij
er geld mee verdienen en de boer
de controle kwijtraakt over zijn
eigen data", legt de pluimvee- en
melkveehouder uit Raalte uit.
De nieuwe stichting wil in de eer-
ste plaats een aanspreekpunt zijn
voor alle boeren die knelpunten
ervaren in hun digitale aanpak
Door ideeën, knelpunten en zor-
gen te verzamelen, kan er als col-
lectief opgetreden worden rich-
ting bijvoorbeeld de overheid en
het bedrijfsleven. Ook wil Boer
& Data initiatieven van boeren

steunen en ervoor zorgen dat die
zo mogelijk samenwerken en van
elkaar leren.
Opvallend is het grote percentage
oprichters uit de akkerbouw. Vol-
gens Nijkamp is dat logisch. „We-
reldwijd is de akkerbouw groter
dan bijvoorbeeld de pluimvee- en
varkenshouderij. Grote bedrij-
ven hebben in de akkerbouw dus
altijd meer interesse gehad om
nieuwe software te ontwikkelen
en daarmee geld te verdienen dan
in kleinere agrarische sectoren."
Op zijn bedrijf in Raalte, be-
kend van de Windstreekstal, is
Nijkamp nu druk bezig om na-
mens FarmersNet een speciaal
digitaal 'dashboard' te ontwikke-
Ien. „Eigenlijk is dat een digitaal
platform voor jouw eigen bedrijf
waarop alle voor jou relevante in-
formatie binnenkomt. Ik werk nu
op het prototype van zo'n dash-

board, met een koppeling met
een slachterij. De bedoeling is
dat je als boer met dat dashboard
zelf bepaalt welke informatie
het belangrijkst is, die vervol-
gens inzichtelijk maakt en dan
voortdurend volgen kunt. Voor
de ene boer kunnen dat de data
zijn over de eierprijzen met het
voergebruik, voor de ander het
stalklimaat of de data over het
welzijn van jouw dieren. Het is
heel breed."
Volgens Nijkamp is er veel inte-
resse. „De planning is dat andere
boeren begin volgend jaar ook
kunnen instappen. We zijn nu be-
zig met het inventariseren welke
datasystemen er allemaal zijn
en hoe je die data op jouw dash-
board kunt laten binnenkomen."
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Wierden

Coaching
Hogenkamp Agrarische Coa-
ching van Paulien Hogenkamp
is door het ministerie van Soci-
ale Zaken en W€rkgelegenheid
gecertificeerd als loopbaancoach
via de subsidieregeling 'NL leert
door'. ledere boer die wil
oriënteren op zijn of haar toe-
komstmogelijkheden, ontvangt
kosteloos drie coaching-gesprek-
ken en een De
aanvraag van de subsidie wordt
door Hogenkamp Agrarische
Coaching verzorgd.

Twente

Vechtstromen
Om de grondwatervoorraden
aan te vullen en zo mogelijk een
extra buffer te creëren, is er vol-
gens waterschap Vechtstromen
komende maanden nog veel re-
gen nodig. Op 'Iven-
the was het neerslagtekort op 10
november 232 mm. Gemiddeld
over de jaren 1987-2019 ligt het
tekort rond deze tijd op circa 25
mm. Daar waar het niet voor wa-
teroverlast kan zorgen, staan veel
stuwen nog hoog waardoor de
waterstanden relatief zijn.
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