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Naam: Corrie (55) en Wil 

(56) Smolders. Woon-

plaats: Oostelbeers 

(N.-Br.). Bedrijf: Wil 

en Corrie houden 

in vof 95 melk-

koeien en 50 stuks jongvee 

op 38 hectare grond, waarvan 

13,5 hectare van het water-

schap tijdelijk in gebruik, met 

19 hectare gras, 13,5 hectare 

mais en 5 hectare aardappe-

len. Het rollend jaargemiddel-

de is 10.000 kilo melk per koe 

met 3,51% eiwit en 4,40% 

vet. Corrie werkt 32 uur in de 

week als planner in de ge-

zondheidszorg.

lactatie de halsband ook nog om, zodat 

Ida ze kan blijven volgen in hun gedrag.” 

Op basis van continue registratie van 

koegedrag, krijgt Smolders via de app van 

Ida berichten op zijn smartphone over af-

wijkend gedrag. “Zoals over een koe die 

minder herkauwt of een koe die meer 

loopt dan anders of juist veel ligt.” Con-

necterra wil graag de data-analyse bij boe-

ren uit handen nemen. Ida toont geen gra-

fieken met data, maar geeft actiegerichte 

informatie over afwijkende koebewegin-

gen en -gedrag. “Dan moet ik nog wel zelf 

nagaan wat er met de betreffende koe aan 

de hand is en op basis van mijn eigen ana-

lyse bepalen of en hoe ik moet ingrijpen.” 

Sneller in actie
In de regel merkt Ida koeien met afwij-

kend gedrag eerder op dan de veehouder. 

“Maar dat is niet altijd zo”, zegt Smolders. 

“Een koe met E. coli-mastitis had ik met 

Ida wel eerder in beeld dan dat er vlokken 

in de melk te zien waren. Ida meldde op 

mijn smartphone dat die koe minder her-

kauwde, minder liep en vrat. Met vroegtij-

dig behandelen kon ik voorkomen dat het 

uit de hand liep. Dat bespaart op gezond-

heidskosten en geeft minder melkverlies.” 

De vof combineert gegevens over koege-

dragingen met voer- en melkdata. Zo wil-

len ze hun koeien gezond houden. “In 

CowVision kunnen we zien of technische 

kengetallen verbeteren, maar onze erva-

ring met het systeem is nog te kort om er 

iets zinnigs over te zeggen.” De tochtde-

tectie werkt goed en dat brengt de tussen-

kalftijd omlaag. Ida onderscheidt koege-

dragingen die verband houden met toch-

tigheid en gedragingen die te maken heb-

ben met gezondheidsproblemen.

Effecten van veranderingen
Op basis van registraties van liggedrag 

van zijn koeien, ontdekte Smolders dat 
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Om liggen te stimuleren, verbetert Smol-

ders het koecomfort. Hij wil diepstrooisel-

boxen en installeert nieuwe schoftbomen.


