BEDRIJF IN BEELD
Maar na een tijdje nodigde de gemeente
ons uit voor een gesprek en bleek het
verder te gaan dan we dachten. Ik maakte
al vrij snel de omslag in mijn hoofd, omdat
ik me realiseerde dat in Zeewolde blijven,
stilstand zou betekenen. Ik heb ook even
overwogen te stoppen, maar zag geen
geweldig alternatief. Mijn interesse in het
boerenbedrijf is de reden om door te
gaan. Ook zie ik dat mijn kinderen er schik
in hebben. Wie weet volgt een van hen mij
later op.”
Stan had al een stuk grond in Drenthe en
een akkerbouwer daar tipte hem dat er
in Nieuw-Roden een mooi bedrijf te koop
stond. De grondprijs was flink lager dan
in de omgeving van Zeewolde, de gebouwen en de stallen waren up-to-date,
alleen het woonhuis was toe aan vervanging. “Maar dat vonden we juist een pluspunt”, vertelt Stan. “Dat biedt ons de kans
iets nieuws te bouwen. Dus we besloten
ervoor te gaan.”

Op bezoek bij één van de leveranciers
van Vreugdenhil Dairy Foods.

STAN VAN BAKEL, MELKVEEHOUDER IN DRENTHE, TESTTE JOINDATA

‘Alle machtigingen
op één plek; dat is prettig’
In mei 2021 verhuisde melkveehouder Stan van Bakel met
zijn gezin van Zeewolde naar Nieuw-Roden. Dat leidde tot
veel veranderingen, die hij voortvarend omarmt. Hij vaart
graag zijn eigen koers, ook wat databeheer betreft. “Ik
bepaal graag zelf met wie ik mijn gegevens deel.”

G

a er maar aan staan: de
gemeente waar je al 39 jaar
boert (eerst met je ouders en
dan zelfstandig), komt je eind
2019 vertellen dat je daar weg moet, om
plaats te maken voor een industrieterrein.
Ondertussen woedt er een pandemie, is
er een klimaatcrisis gaande en gaat de
politiek alle kanten uit. Niet de makkelijkste
omstandigheden om ingrijpende beslissingen te nemen. Toch deinsde Stan en zijn
gezin er niet voor terug. Stan is getrouwd
met Christien, leerkracht in het basison-
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derwijs, en is vader van een dochter (12)
en een zoon (9). In mei 2021 verhuisde het
gezin van Zeewolde naar Nieuw-Roden,
om daar een nieuwe start te maken op
een bestaand melkveebedrijf.

Commotie
Dat bracht een hoop veranderingen met
zich mee waar hij inmiddels kalmpjes over
vertelt, maar wat destijds natuurlijk wel
flinke commotie veroorzaakte. “Het was
heel onwerkelijk. Na de eerste berichten
dat we weg moesten, bleef het vaag.

Bedrijfsomvang
Sinds mei 2021 mag Stan zich de trotse
eigenaar noemen van een melkveebedrijf
in Drenthe, met ongeveer 210 -voornamelijk- Holstein melkkoeien en -kalveren: 130
uit Zeewolde en 80 stuks van de vorige
eigenaar. Met die stap verdubbelde hij de
bedrijfsomvang (van 50 ha naar 110 ha)
en ging hij van melken met robots naar
een carrousel. Ook kreeg hij meer perso-
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Kiemgetal

Stan van Bakel is nieuw bij Vreugdenhil:

‘Een prettige samenwerking
met korte lijnen’
neel: vier melkers via een uitzendorganisatie. Hij maakte met zijn gezin een geheel
nieuwe start in Drenthe. Dat verloopt
prima. “We zijn hier warm ontvangen.
Het is een gezellige buurt en we wonen
dichter bij school en de voetbalclub.” Ook
de eigen en de ‘nieuwe’ koeien mengen
goed. De tekening voor het te bouwen
woonhuis is, na enige vertraging, goedgekeurd en de vergunningsaanvraag ligt nu
bij de gemeente.
Maar rustig achteroverleunen is er niet
bij. Kwaliteitsmelk leveren blijft het speerpunt. “We zitten er bovenop en vragen de
melkers ons direct te waarschuwen als er
iets is met een koe. Dan kijken we haar
meteen na en als het nodig is, komen we
gelijk in actie en passen de verzorging
aan. Zo lukt het om de cel- en kiemgetallen goed op peil te houden.”

JoinData-pilot
Met de verhuizing veranderde hij ook van
melkfabriek. Het werd Vreugdenhil, tot zijn
genoegen. “Ik voel me welkom. Simon
Smink en Jan ter Maaten zijn goed bereik-

baar en geven veel uitleg. Kortom: een
prettige samenwerking met korte lijnen”,
oordeelt hij.
Op verzoek van Vreugdenhil deed hij afgelopen najaar mee aan een JoinData-pilot.
JoinData is een onafhankelijk dataplatform
voor gegevensbeheer. Een melkveebedrijf
leiden gaat gepaard met veel databeheer,
zoals rondom machtigingen: wie krijgt
toegang tot welke gegevens en waarom?
Als gebruiker testte Stan het beheerprogramma van JoinData en liet weten wat
hem opviel. Inmiddels is hij vaste gebruiker. “Alle machtigingen op één plek; dat
is heel prettig. Je ziet in één oogopslag
met wie je gegevens uitwisselt. Ik kan
een machtiging er met een paar klikken
uithalen, als ik dat nodig vind. Dat geeft
me een goed gevoel. Het zijn mijn gegevens en ik bepaal graag zelf met wie ik die
deel.”
Ook op andere gebieden gaat hij innovaties niet uit de weg. Op de langere termijn
wil hij zelf stroom opwekken, via zonnepanelen op de staldaken. “Maar eerst moet
het nieuwe woonhuis gebouwd worden.
Daar nemen we waarschijnlijk een warmtepomp en willen we regenwater gebruiken voor het spoelen.”
Dit jaar gaan de koeien naar buiten en
voor de broodnodige biodiversiteit wil
hij de pingoruïne op zijn land behouden.
Pingoruïne? “Dat zijn de overblijfselen
van een pingo. Die ontstonden tijdens
de laatste ijstijd toen het ijs in de ondergrond smolt. Een ringvormige krater wordt
opgevuld met smeltwater. Het is een soort
vennetje en er groeit en bloeit van alles
omheen. Planten, bloemen en insecten,
zoals bijen, gedijen er goed”, legt Stan uit.
Het moge duidelijk zijn: Stan heeft zijn blik
ferm op de toekomst gericht. Zijn gebrek
aan vertrouwen in de politiek weerhoudt
hem er niet van plannen te maken en
vooruit te kijken.

6

Celgetal

120

Meer weten over JoinData?
Zie pagina 6 of ga naar join-data.nl
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