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zijn koeien circa 11 uur per etmaal liggen. 

Gezien de streefwaarde van 14 uur liggen, 

is dat te weinig. Dat wil hij verbeteren. 

“We installeren nieuwe schoftbomen en 

we willen de ligboxen met matrassen om-

vormen naar diepstrooiselboxen voor een 

beter koecomfort.” Veranderingen in de 

stal komen tot uiting in geregistreerd koe-

gedrag. “Na installatie van de nieuwe 

schoftbomen, verwachten we meer vreet- 

en herkauwgedrag. Uit de afname van de 

ligtijd en de toename van de statijd bij ver-

se koeien zagen wij dat deze groep het 

meest last had van hittestress in de zo-

mer.” Ida kan ook ander koegedrag regis-

treren bij rantsoenveranderingen. Bijvoor-

beeld hoeveel tijd de koeien besteden aan 

vreten en hoelang ze herkauwen. “Dit ge-

bruiken we om rantsoenen in de gewenste 

richting bij te sturen. Koppelingen aan 

melkproductiegegevens en berekeningen 

van voeropname en rantsoenefficiëntie 

helpen daarbij. Zo weten we of de rant-

soenen optimaal zijn voor een efficiënte 

melkproductie.” De voergegevens staan in 

de voerwinstmonitor van AgroVision. 

Abonnement

Smolders had nog nooit met sensoren ge-

werkt. “Het voordeel van Ida is dat Con-

necterra de investering doet in de senso-

ren, halsbanden, hard- en software. En het 

geeft toegang tot de Connecterra-cloud 

waarin de feitelijke data-analyse plaats-

vindt”, vertelt Smolders, die voor het Ida-

systeem € 90 per koe per jaar betaalt. “Al-

leen op verminderen van gezondheidskos-

ten, verdienen we het systeem niet terug. 

Maar op langere termijn gaat het systeem 

meer geld opleveren, omdat we sneller 

problemen signaleren en vaker preventief 

te werk gaan. Dat leidt uiteindelijk tot ver-

betering van technische resultaten en een 

langere levensduur en levensproductie.” 

Hoe langer veehouders met het systeem 

werken, hoe beter het systeem het gedrag 

van koeien gaat begrijpen. Zo is steeds eer-

der te voorspellen wat er met een koe aan 

de hand is en kan Ida de veehouder ge-

richt adviseren. Smolders benadrukt wel 

dat Ida slechts een hulpmiddel is in het 

management. “Je moet alles wel op orde 

hebben en sowieso preventief werken, an-

ders blijf je achter de feiten aanlopen.”

Janet Beekman

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

“Ida combineert sensortechnologie 

met machine learning en continue 

analyse van data in de cloud. Het 

maakt gebuikt van geavanceerde 

technologie zoals kunstmatige intelli-

gentie”, vertelt Leonie ten Dam van 

Connecterra. In de eerste week na 

het omhangen van de sensoren, gaat 

het Ida-systeem via analyse van de 

koebewegingen patronen van de 

kudde ontdekken en meldingen ge-

ven van koegedragingen die afwijken. 

Het is een zelflerend sys teem, op 

basis van machine learning en terug-

koppeling van informatie door de 

melkveehouder. Het systeem leert 

wat normaal gedrag, afwijkend ge-

drag en gemiddeld gedrag is. Bij ver-

anderd koegedrag geeft de melkvee-

houder aan het systeem door of er 

iets aan de hand was en wat de koe 

mankeerde. Bijvoorbeeld kreupel-

heid, baarmoederontsteking, slepen-

de melkziekte, mastitis of lebmaag-

draaiing. Hierdoor leert Ida wat er op 

het bedrijf gebeurt en helpt het sys-

teem de veehouder om de efficiëntie 

op zijn bedrijf te vergroten. 

Volgens Connecterra kan Ida twee 

tot drie keer de kosten van het sys-

teem besparen.

Ida: zelflerend systeem  
met sensortechnologie

Per koe is de tijd dat ze ligt, staat of loopt te volgen. Afwijkingen in koegedrag kunnen duiden op een gezondheidsprobleem of tocht.

Het verloop van de koegedragingen kan 

Smolders beter zien op een groot beeld-

scherm op zijn kantoor.


