NIEUWE GENERATIE
In deze rubriek komt de nieuwe
generatie aan het woord.
Hoe kijken zij naar het bedrijf?
Wat is nodig om het bedrijf te
laten voortbestaan? En hoe
denken zij op hun beurt aan
de volgende generatie?

Koeienman en ondernemer
Wilco de Crom (34) werkte tot voor kort als divisiemanager bij MS Schippers, maar is nu fulltime terug op het
melkveebedrijf van zijn ouders. Hij heeft grootse plannen. Leest u mee over oudere gasten, CO2-vrij ondernemen,
innovatieve kaas en werkplekken in de natuur. “We zoeken verbinding met de omgeving.”
Aan de rand van het dorpje Knegsel,
vlakbij Eindhoven, staat een bijzonder
melkveebedrijf. Niet alleen lopen er
150 Holsteinkoeien, ook hulpbehoevende
en dementerende ouderen krijgen er
dagelijks een warm ontvangst. Op het
terrein van het melkveebedrijf van familie
De Crom bevindt zich zorgboerderij
Molenvelden. Moeder Tonnie de Crom
heeft de leiding, ondersteund door
gekwalificeerde medewerkers. Het is een
van de manieren waarop Wilco de Crom
en zijn ouders Frans en Tonnie verbinding
zoeken met de omgeving. Wilco: “Ik zie
toekomst in verbinding met de omgeving
en in duurzaam produceren. Al mijn
bedrijfsplannen zijn daarop gebaseerd.”
Wilco is getrouwd met Marloes, samen
hebben ze een zoontje van anderhalf
en ze verwachten in december gezins
uitbreiding. Zijn studieverleden getuigt
van doorzettingsvermogen: van de MAS

in Boxtel naar de HAS in Dronten en tot
slot Nyenrode Business Universiteit. De
afgelopen zeven jaar werkte hij als divisie
manager bij MS Schippers, met onder
hem twintig medewerkers. Een mooie
baan die hem overal bracht, toch nam
hij half oktober afscheid. Het eigen erf
lonkte. “Voor mij is altijd duidelijk geweest
dat ik thuis wilde gaan werken. Ik ben
een echte koeienman.”
Naast koeienman is Wilco een rasechte
ondernemer. Hij loopt over van de plan
nen en ziet overal perspectief. Centrale
vragen: wat past bij mij en wat past bij de
omgeving? Al zijn plannen ademen duur
zame verbinding. Neem bijvoorbeeld de
kaasmakerij die eind november in bedrijf
ging: het is de eerste CO2-neutrale kaas
makerij op het boerenerf in Nederland.
Op het dak liggen 1.500 zonnepanelen
en er zijn warmtepompen, met dank
aan de subsidie POP-3, een Plattelands

Ontwikkelings Programma dat innovatieve
en milieuvriendelijke landbouw stimuleert.
Zijn jongere broers – die beiden geen
overname-ambities koesteren – zijn
nauw betrokken bij de kaasmakerij. Een
broer is architect, woont in Engeland,
maar ontwierp en tekende de nieuwe
kaasmakerij. De jongste broer werkt in
de nieuwe kaasmakerij. De kaasmakerij
levert aan lokale retailers, restaurants,
de consument en werkt samen met
regionale hbo-instellingen en HAS Food
Innovation aan kaasinnovaties. De
consument kan in de winkel terecht
voor een pondje kaas.
Dat is nog niet alles: Wilco heeft in de
kaasmakerij tien werkplekken en een ver
gaderzaal: de zogeheten Seats4silence,
groene buitenlocaties waar je kunt ver
gaderen of in stilte kunt werken. Het
moge duidelijk zijn: Wilco doet er alles
aan de omgeving op het erf te brengen.
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