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‘We werken preventief 
via volgen koegedrag’

D
E helft van de koeien van Wil 

Smolders heeft een halsband om 

met sensor, de andere helft niet. 

Sinds eind juni 2017 neemt de 

veehouder deel aan een project waarin 

ZLTO, Connecterra en AgroVision sa-

menwerken aan een efficiënte melkpro-

ductie, deels gefinancierd door Land-

bouw Innovatie Brabant (LIB). “We wil-

len graag vruchtbaarheid en gezondheid 

verbeteren voor een hoge levensproduc-

Things in combinatie met toegepaste tech-

nologie als kunstmatige intelligentie. 

Smolders heeft een controlegroep 

koeien zonder sensor en een proefgroep 

met sensor in de gaten gehouden via Ida. 

“Zo kunnen we zien of de koeien met 

sensor meer melk gaan produceren en 

beter scoren op gezondheid”, vertelt 

Smolders. De risicogroep, droge en verse 

koeien, kregen een halsband met sensor 

om. “Deze koeien houden na 100 dagen 

Sinds vorig jaar kan Wil 

Smolders de koeien volgen 

met Ida. Dit zelflerende 

systeem van Connecterra 

verbetert de gezondheid en 

productie van melkkoeien. 

r u n d v e e h o u d e r i j

tie en een lange levensduur”, zegt Smol-

ders. “Het project helpt ons daarin.” 

Connecterra ontwikkelde Ida dat staat 

voor Intelligent Dairy Farmer’s Assistant. 

Het werkt met een sensor die bewegingen 

van koeien registreert. Ida kan gedragin-

gen als vreten, herkauwen, lopen, liggen, 

staan, tochtigheid en drinken onderschei-

den. Dat is op zich niet nieuw, maar de 

methode van registratie wel. Connecterra 

gebruikt aansluiting aan het internet of 

R E P O R T A G E

Wil Smolders kan 

via een app op zijn 

smartphone zien of 

koeien kreupel of 

tochtig zijn en wel-

ke koeien te weinig 

vreten, herkauwen 

of bewegen.

Ida werkt met een sensor aan een halsband die bewe-

gingen van de koeien registreert, zoals vreten, her-

kauwen, lopen, liggen, staan, tochtigheid en drinken.


