Motivatie van de grondeigenaar

Geachte,
Mijn naam is Dennis Krosse. Samen met mijn vrouw José en onze kinderen Esmee,
Ryan en Minou wonen we op ons melkveebedrijf "GROOT BAHR" aan de
Bahrseweg 3B in Wehl. We melken momenteel rond de 125 melkkoeien en
hebben ook nog ongeveer 50 stuks jongvee. Daarnaast bewerken we nog
ongeveer 60 hectare land. We hebben het melkveebedrijf in 2008 mogen
overnemen van mijn oom en mijn ouders.
In 2015 werd het melkquotum in Nederland afgeschaft. De zuivelmarkt is hiermee
meer in een vrije handel terecht gekomen. In deze vrije markt heb je qua prijs
pieken, maar we hebben de laatste jaren ook gezien dat er diepe dalen kunnen
zijn. Gemiddeld genomen wordt er verwacht dat de melkprijs de aankomende tien
jaar rond de 35 cent zal bewegen. De kostprijs blijft echter jaar op jaar stijgen.
Mede hierdoor ben ik op zoek gegaan naar een tweede inkomstenbron voor ons
bedrijf.
Begin 2017 kwam ik in contact met Kronos Solar. In het begin vroeg ik mij wel
degelijk af of het wel wat zou zijn, zo'n zonnepark op mijn land. Als boer zijnde is
je land je "license to produce", zeker met de huidige regelgeving. Ondanks dat ben
ik er van overtuigd geraakt dat het wel een goede optie is. Van de ene kant geeft
het gedeeltelijk een vast inkomen in mijn onderneming. Van de andere kant werk
ik op deze manier mee aan een duurzamere wereld. Deze redenen tezamen
hebben mij doen besluiten om halverwege 2017 een optiecontract met Kronos
solar te tekenen.
Met het zonnepark op ons land ga ik ervan uit dat we een goede toekomst
tegemoet gaan op GROOT BAHR. Op deze manier kan ik waarschijnlijk onze
kinderen ook de mogelijkheid bieden om door te gaan met onze melkveehouderij.
Met vriendelijke groet,
Dennis Krosse

