
SmartDairyFarming werkt

De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd in het project SmartDairyFarming. Melkveehouders, 
onderzoekers, technici en andere betrokkenen hebben nauw samengewerkt aan het realiseren 
van een ICT-infrastructuur die uniek is voor de melkveehouderij.

Deze nieuwe keteninfrastructuur voor data hebben 
we gecombineerd met de inzet van sensortechnologie 
op een zevental praktijkbedrijven en de ontwikkeling 
van modellen voor de thema’s jongvee-opfok, vrucht- 
baarheid en transitieperiode.

Afgelopen zomer is het ons gelukt om dit geheel 
draaiende te krijgen. Voor de melkveehouders op de 
zeven praktijkbedrijven die meedoen aan SDF zijn er 
nu tien werkinstructies op basis van realtime data 
beschikbaar. Bijvoorbeeld “controleer de gezond-
heid van kalf Margje 111”. Op deze manier helpt 
SmartDairyFarming melkveehouders om op het 
juiste moment, het juiste tijdstip en de juiste plaats 
aandacht geven aan een koe of kudde, zodat zij 
efficiënt en duurzaam kunnen produceren en 
gezond blijven. 

Met de bereikte resultaten is SmartDairyFarming 
nog niet klaar om uit te breiden naar de hele melk-
veehouderij. Er zijn meer werkinstructies nodig en 
de bestaande werkinstructies behoeven verdere 
verfijning.

SDF heeft ons echter duidelijk gemaakt dat we op 
het goede spoor zitten. SmartDairyFarming kan 
melkveehouders helpen bij het verhogen van de 

levensverwachting van melkkoeien; een van de 
doelstellingen die we aan dit project verbonden 
hebben. 

We mikken op een vervolg in de vorm van SDF 2.0. 
In dat vervolgproject willen we verder werken aan 
het verlengen van de levensduur van melkkoeien 
door het verbeteren van het veemanagement. Het is 
de bedoeling om een groep van 50 melkveehouders 
bij SDF 2.0 te betrekken. Op die bedrijven willen we 
de gemiddelde levensverwachting met minstens een 
half jaar vergroten. 

De partners die samenwerken in SDF willen verder 
met het project. De betrokken ketenpartijen almede 
een aantal belangrijke bedrijven waaronder Lely, 
Rovecom en Accon Avm, hebben de intentie  
uitgesproken door te gaan. De inhoudelijke plannen 
daarvoor zijn in hoofdlijnen uitgewerkt en geaccor-
deerd. In de financiële begroting is de inzet van de 
kennisinstellingen nog niet ingevuld. Daartoe lopen 
op dit moment enkele subsidieaanvragen.

Bart Jan Wulfse 
Projectmanager SmartDairyFarming
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Met het slim inzetten van technologie kun je de 
verzorging van melkvee op een hoger plan 
brengen. Dat is gebleken in het project 
SmartDairyFarming (SDF). In dit project is de 
afgelopen twee jaar een nieuw concept uitgewerkt 
om melkveehouders te helpen met informatie en 
technologie bij het optimaliseren van de 
verzorging en gezondheid van de veestapel, en 
daarmee bij het verlengen van de levensduur van 
melkkoeien. SmartDairyFarming is een ambitieus 
samenwerkingsproject van diverse partijen in de 
melkveesector: bedrijven, onderzoeksinstituten en 
kennisinstellingen.
Binnen SDF zijn er realtime beslis ondersteunende 
middelen ontwikkeld voor individueel 
diermanagement rond de thema’s opfok van 
jongvee, de periode rond afkalven 
(transitieperiode) en vruchtbaarheid. Deze 
modellen maken het mogelijk om realtime 
sensordata in combinatie met andere informatie te 
vertalen naar praktische adviezen ofwel 
werkinstructies voor de melk veehouder. Denk bij 
sensordata aan gegevens die beschikbaar komen 
via technieken als stappen tellers, 
gewichtsbepaling, herkauwactiviteitsensoren 
enzovoorts.
In SDF is het gelukt om te komen tot een ‘proof of 
concept’. Duidelijk is geworden dat de SDF-aanpak 
werkt in de praktijk. In de loop van 2014 slaagden 
de projectmedewerkers er in om tien realtime 
werkinstructies op koeniveau draaiend te krijgen. 
Zeven praktijkbedrijven hebben ervaring opgedaan 
met deze werkinstructies.

Nieuwe benadering
SmartDairyFarming is een geheel nieuwe benade-
ring van datastromen die op een melkveebedrijf 
ontstaan. Het project bracht een scheiding aan 
tussen data en toepassingen waarvoor je data 
nodig hebt. Een belangrijke rol is daarbij wegge-
legd voor de zogenoemde InfoBroker. Dit digitale 
platform fungeert als ontsluiter van data.  

De InfoBroker is leverancier onafhankelijk.  
Het platform ontsluit en brengt versnipperde 
gegevens bij elkaar, en stelt ze beschikbaar aan 
partijen die meerwaarde voor de melkveehouders 
kunnen realiseren. Alle dataleveranciers kunnen 
zich aansluiten op de InfoBroker. Het concept van 
SmartDairyFarming brengt melkveehouders in een 
andere positie voor wat betreft de regie op de 
data die op melkveebedrijven ontstaan.  
Dit gebeurt onder meer met behulp van sensor-
technieken. De melkveehouder is beheerder van 
die data, en hij bepaalt welke partijen over zijn 
data kunnen beschikken. Als een melkveehouder 
data deelt, levert hem dat geld op. 

Onderscheidend
Het SDF-concept onderscheidt zich van ondersteun-
de managementsystemen die er al zijn. Dat komt 
door een unieke bundeling van informatiestromen 
en het toevoegen van kennis en de ontwikkeling van 
nieuwe indicatoren. Zo lukte het SDF om bij vrucht-
baarheid te komen tot een verdieping van bestaan-
de adviezen door een betere economische onder-
bouwing. Bij het thema jongvee-opfok heeft SDF de 
indicatoren ‘gedrag’ en ‘wateropname’ toegevoegd 
aan reeds beschikbare informatie. De nieuwe 
benadering die hierdoor ontstond, schept betere 
mogelijkheden om gezondheid en ontwikkeling van 
individuele dieren nauwgezet te volgen. Ook voor 
de transitieperiode heeft SDF een nieuwe benade-
ring mogelijk gemaakt door het toevoegen van 
indicatoren als ‘gewichtsverloop’ en ‘gedrag’.

1.500 koeien
SDF heeft gezorgd voor een real-time draaiende 
data-infrastructuur op basis van 1.500 koeien met 
een unieke combinatie van 20 sensoren van  
10 leveranciers. Binnen het project is een groot 
netwerk ontstaan van veehouders, onderzoekers 
en adviseurs die samen werken aan het verlengen 
van de levensduur van melkvee. Ook is er een 
training ontwikkeld die er op gericht is om  
melkveehouders te leren om kengetallen te  
beoordelen, en beter te benutten bij bedrijfs-
beslissingen.

SDF heeft een aanzet gegeven voor een compleet 
nieuwe keteninfrastructuur voor data van melk-
veebedrijven. Deze data-infrastructuur kan tevens 
een bijdrage leveren aan het vergroten van de 
transparantie in de totale zuivelketen. SDF heeft 
nog niet geleid tot een daadwerkelijke verlenging 
van de levensverwachting van melkkoeien. Dat kan 
ook nog niet omdat de praktijkbedrijven in het 
project pas sinds afgelopen zomer beschikken over 
de eerste werkinstructies. 

Veeverzorging op hoger plan
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Afgelopen zomer kregen de melkveehouders van 
de SDF-praktijkbedrijven voor het eerst werk-
instructies op basis van realtime data. Melkvee-
houders zijn positief. Ze hebben nu meer zicht op 
de ontwikkeling en gezondheid van het jongvee.
“De komst van werkinstructies was een belangrijke 
stap naar het optimaal benutten van sensor tech-
nieken bij de verzorging van melkvee”, vertelt 
Symon de Jong. Hij werkt voor Friesland Campina 
Nutrifeed, en is binnen SmartDairyFarming  
verantwoordelijk voor het proces jongvee-opfok. 
Op het gebied van jongvee-opfok zijn er drie 
werkinstructies werkend gemaakt. Het gaat om 
‘speenschema aanpassen’, ‘breng naar de drink- 
automaat’ en ‘controleer gezondheid’. Binnen SDF 
is op twee praktijkbedrijven de nadruk gelegd op 
jongvee-opfok. Op deze twee melkveehouders 
helpen sensortechnieken bij het verzamelen van 
data die duidelijk moeten maken, wat je moet 
weten voor een succesvolle jongvee-opfok. Er is 
onder meer sprake van ‘real time’ monitoring van 
water- en melkopname, voer opname en gewichts-
ontwikkeling. 

Werkinstructies
Om verzamelde data te benutten voor het bereke-
nen van nuttige kengetallen heb je modellen nodig. 
Binnen SmartDairyFarming zijn er voor elk van de 
drie kernprocessen, jongveeopfok, vruchtbaarheid 
en transitieperiode, modellen ontwikkeld. In het 
model voor jongveeopfok is bijvoorbeeld vastgelegd 
hoe de optimale groeicurve van jongvee er uit ziet.
“Als een kalf onvoldoende groeit, krijgt de melkvee-
houder via een werkinstructie het advies om het 
speenschema te verlengen”, legt De Jong uit.  
“Bij de werkinstructies ‘breng naar de drinkauto-
maat’ en ‘controleer gezondheid’ speelt de informa-
tie van de drinkautomaat een grote rol. Denk aan 
data omtrent het aantal beloonde en onbeloonde 
bezoeken, en de melkopname. Sinds kort benutten 
we ook de data over de opname van drinkwater bij 
de werkinstructie ‘controleer gezondheid’. Het 
voordeel daarvan is dat we deze werkinstructie 
langer kunnen toepassen; ook nadat het kalf 
gespeend is.”

De eerste ervaringen met de drie werkinstructies op 
de twee praktijkbedrijven zijn positief. “De melkvee-
houders ervaren dat ze eerder een signaal krijgen 
om in te grijpen. Het lukt ze nu sneller en beter om 
in een koppel kalveren een dier met afwijkend 
gedrag op te sporen.”

De Jong stelt vast dat het combineren van sensor- 
data met informatie van de kalverdrinkautomaat leidt 
tot meer inzicht over de ontwikkeling en gezondheid 
van kalveren. “Voor het trekken van harde conclusies 

hebben we meer tijd nodig en zullen we op een 
groter aantal bedrijven aan de slag moeten.”
Dat de jongvee-opfokresultaten op de twee praktijk-
bedrijven een gunstige ontwikkeling laten zien, lijkt 
veel te maken te hebben met SDF. “Maar we mogen 
ook niet uitsluiten dat de opfokresultaten verbeteren 
doordat de melkveehouders door SDF simpelweg 
meer aandacht zijn gaan schenken aan het jongvee 
op hun bedrijven.” 

Werkinstructies op het gebied van jongvee-opfok die 
er nog aan komen, zijn: ‘kracht-/ruwvoer aanpassen’, 
‘vraag voeradvies’, en ‘selecteren voor afvoer’. “Ook 
‘insemineren pink’ stond op ons lijstje, maar die 
werkinstructie blijkt bij nader inzien beter te passen 
bij het proces vruchtbaarheid.”

De Jong hoopt dat er in een vervolg op SDF ook 
sensortechnieken beschikbaar komen die bruikbaar 
zijn in de eerste levensweken van een kalf.  
“Daar hebben we nu nog niets voor. Wat we in een 
vervolgproject ook graag zouden willen, is het 
automatisch registreren van het gewicht van het 
oudere jongvee.”

Partijen samengebracht
De Jong concludeert dat SDF een waardevolle 
ontwikkeling binnen de melkveehouderij is geweest. 
“De waarde is niet alleen in harde cijfers uit te 
drukken. SDF heeft bijgedragen aan het samen-
brengen van verschillende partijen in en om de 
sector. Denk aan melkveehouders, bedrijven in de 
periferie en onderzoekers. Binnen SDF hebben 
mensen en bedrijven zich kwetsbaar opgesteld. 
Zeker voor marktpartijen is dat niet makkelijk en dat 
hebben we in de aanloop van het project ook 
gemerkt. We hebben nu de goede lijn te pakken. 
Het is zaak om bij een vervolg op SDF deze focus 
vast te houden.”

Meer inzicht in ontwikkeling jongvee
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Binnen SmartDairyFarming is een signalerings-
hulpmiddel voor een effectievere en betrouwbare 
tochtwaarneming ontwikkeld om de melkveehouder 
te kunnen adviseren over het meest geschikte 
inseminatiemoment. “Hierbij benutten we verschil-
lende informatiebronnen, zoals herkauwgegevens en 
lichaamstemperatuur”, vertelt Kirsten Huijps van 
CRV. Ze is projectleider vruchtbaarheid binnen 
SmartDairyFarming. “Dat is op zich niet nieuw. Het 
innovatieve van de aanpak binnen SDF is dat we bij 
de werkinstructie voor de melkveehouder ook 
rekening houden met een economische onderbou-
wing. De melkveehouder krijgt een advies om een 
koe wel of niet te insemineren. Dat advies is enerzijds 
gebaseerd op tochtdetectie en anderzijds op de 
financiële gevolgen van een eventuele inseminatie.”

Bedrijfsniveau
Huijps vertelt dat het de bedoeling is om in een 
vervolg op SDF de individuele koe-adviezen te 
vertalen naar informatie op bedrijfsniveau. “Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen leiden tot een managementad-
vies aan de melkveehouder om eerder te beginnen 
met insemineren. Ook willen we in beeld brengen 
wat het inseminatiebeleid van een melkveehouder 
betekent voor de bedrijfsresultaten.”

Attentielijsten
Een product dat binnen SDF ook tot stand gekomen 
is, is een gebruiksvriendelijke attentielijst voor 
melkveehouders. “Het gaat om een lijst met dieren 
waarmee iets aan de hand is op het gebied van 
vruchtbaarheid. Op de lijst staan koeien die geen 
tocht hebben laten zien, koeien die meerdere malen 
geïnsemineerd zijn, maar nog niet drachtig zijn en 
koeien die toe zijn aan een drachtcontrole. Kortom 
het is een lijst die een melkveehouder kan gebruiken 
als de dierenarts komt.”

Separeren 
Afgelopen zomer is de werkinstructie ‘separeren 
voor afkalven’ beschikbaar gekomen. “Uiteraard is 
die voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
verwachte afkalfdatum. Maar we benutten bij het 
bepalen van dat advies ook sensordata over gedrag 
en herkauwactiviteit. Daarmee zijn we in staat om 
nauwkeuriger te voorspellen wanneer een koe gaat 
afkalven.”

Koe gaat kalven
Sinds kort is ook de werkinstructie ‘Koe gaat afkalven’ 
beschikbaar. Die werkt nog niet helemaal perfect 
door technische onvolkomenheden. “De benodigde 
sensordata komen vaak met vertraging beschik-
baar. Dat komt doordat koeien niet altijd in de 
buurt zijn van de uitleesunit die we nodig hebben 
om data over herkauwactiviteit, lichaamstempera-
tuur en gedrag binnen te krijgen.”
Het is de bedoeling om de werkinstructie in het  
vervolg op SDF verder te verfijnen. “We willen toe 
naar een situatie waarin een melkveehouder alleen 
een signaal ontvangt als het echt nodig is. Dus bij 
dieren die hulp nodig hebben bij het afkalven, 
bijvoorbeeld omdat er problemen te verwachten  
zijn of omdat het afkalfproces te lang duurt.”

Veel bereikt
Huijps constateert dat er binnen SDF veel is 
bereikt. “Dat we niet alle vooraf geformuleerde 
doelen hebben gerealiseerd komt vooral doordat 
het veel tijd kostte om de verzameling van  
sensordata en ontsluiting ervan goed op gang te 
brengen. Het project heeft duidelijk gemaakt dat  
je veel voordeel kunt boeken door het inzetten van 
sensortechnologie waarbij je de data op slimme 
manieren combineert. Melkveehouders willen 
bovendien gebruiksvriendelijkheid. Ze zitten niet 
te wachten op 25 verschillende dashboards waar 
ze gegevens moeten aflezen. SmartDairyFarming 
heeft laten zien een bruikbaar concept voor de 
melkveehouderij te kunnen bieden. Klaar voor de 
praktijk is het nog niet. We hebben tijd nodig  
om in een vervolg op SDF het concept verder te 
vervolmaken. Ik verwacht dat je dan gaat zien  
dat de drie kernprocessen vruchtbaarheid, transi-
tieperiode en jongvee-opfok niet langer afzonder-
lijke processen zijn. Ze hebben veel met elkaar  
te maken. Daarom zullen er geïntegreerde  
modellen en koppelingen ontstaan om melkvee-
houders op het hele veld van veemanagement  
te ondersteunen.”

Betere adviezen voor boer rond vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid is een van de kernprocessen op het melkveebedrijf waaraan binnen project 
SmartDairyFarming (SDF) veel aandacht is besteed. Het is gelukt om vier werkinstructies op 
grond van realtime data in de lucht te krijgen. Bij vruchtbaarheid van koeien spelen allerlei 
aspecten een rol. Onder meer tochtigheid. Als je een drachtige koe wilt, is het van belang om te 
weten of een koe tochtig is en wanneer je haar het best kunt insemineren. Insemineren op het 
juiste moment draagt bij aan een zo groot mogelijke kans op bevruchting.

4/10



Sensortechnologie is alleen nuttig als je die slim inzet. 
Tijdens de droogstand constateren dat een koe te vet 
is, voegt weinig toe. Al tijdens de lactatie moet je 
handelen om te bereiken dat een koe goed aan de 
droogstandsperiode begint. Eén van de kernproces-
sen in SmartDairyFarming is het zogenoemde 
transitiemanagement. Hierbij gaat het om een zo 
optimaal mogelijke zorg voor de dieren in de periode 
vlak voor, tijdens en direct na de droogstand. In deze 
periode komen de meeste ziektes voor en vindt veel 
uitval plaats. Daarnaast vinden veel problemen later 
in de lactatie, hun oorsprong in de transitiefase.
De periode rond afkalven, ofwel de transitieperiode, 
heeft grote invloed op de gezondheid van de koe, de 
melkproductie in de aanstaande lactatie en de 
levensverwachting. Het liefst wil je in de transitie-
periode van iedere koe gewichts ontwikkeling, 
voeropname, stofwisseling en herkauwgedrag 
nauwgezet volgen. Dat schept mogelijkheden om de 
koe van dag tot dag op maat te voeren en te verzorgen. 
Binnen SDF hebben drie praktijk bedrijven zich toege-
legd op het werken met sensortechnieken gericht op 
het verzamelen van data in de transitieperiode van de 
koe. Dat zijn de bedrijven Stokman, Hof en Bakker.

Ingrijpen
“Met hulp van sensortechnologie zijn we veel  
data gaan verzamelen”, vertelt Marius-Hans Troost 
van Rovecom. Binnen SmartDairyFarming is hij 
verantwoordelijk voor het kernproces transitie.  
“We hebben dit jaar veel tijd gestoken in het moni-
toren van afwijkingen bij koeien in de transitieperio-
de. Maar het in beeld brengen van afwijkingen blijkt 
niet voldoende te zijn om te komen tot bruikbare 
werk instructies voor de melkveehouder. Je moet 
ook weten wat de oorzaak is van een afwijking die je 
constateert, en wat je er aan zou moeten doen. 
Feitelijk moet een melkveehouder kunnen ingrijpen 
voordat er een afwijking ontstaat. Op dat vlak 
hebben we dit jaar de nodige stapjes gezet, onder 
meer met behulp van sensordata. Een voorbeeld is 
dat we gewichtsontwikkeling gebruiken om de 

krachtvoergift te sturen. Daarmee proberen we te 
bereiken dat een koe in de gewenste conditie aan de 
droogstandsperiode begint, en zich daarin goed 
ontwikkelt.” Troost vertelt dat hij graag verder had 
willen zijn. “Iets waar we nog niet klaar mee zijn is het 
omzetten van data in concrete acties.”
Volgens Troost is er een vervolg nodig op SDF om te 
komen tot een praktijkrijpe toepassing. “SDF heeft 
laten zien dat het concept werkt, maar ook dat de 
praktijk weerbarstig is. Door allerlei oorzaken verliep 
de voortgang minder snel dan we ons voorgenomen 
hadden. “Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit van data die 
via diverse sensortechnieken beschikbaar komen, niet 
altijd goed. Ook het ontsluiten van data en het 
vergelijkbaar maken ervan over bedrijven heen, bleek 
vaak niet een voudig te zijn.”

Ondersteunen
Ondanks de problemen die hij voor de kiezen kreeg, 
is Troost er van overtuigd dat melkveehouders in 
toenemende mate gebruik zullen gaan maken van 
sensortechnologie. “Als je sensoren goed inzet, 
kunnen ze fungeren als extra ogen en oren voor 
melkveehouders. Sensortechnologie zal nooit een 
vervanger worden van de melkveehouder, maar kan 
hem wel flink ondersteunen.” Ook adviseurs van 
melkveehouders zullen de komende jaren in toene-
mende mate sensordata willen gebruiken in hun 
advisering, verwacht Troost. “Net zoals dat nu ook al 
gebeurt met bijvoorbeeld de melkcontrolegegevens.”
De mate waarin melkveehouders zullen investeren in 
sensortechnologie zal per bedrijf verschillen. “Uitein-
delijk draait het om rendement. Iedere investering in 
sensortechnologie moet terug te verdienen zijn. Dat 
is bedrijfsafhankelijk”, aldus Troost. “Dat SDF nauw 
aansluit op wat melkveehouders willen, komt volgens 
Troost door de betrokkenheid van de melkveehou-
ders in het project. In SmartDairyFarming werken alle 
partijen samen; van melkveehouder tot onderzoeker; 
en van ICT-bedrijf tot zuivel coöperatie. Zoiets lukt 
alleen als je elkaar wat gunt.”

Al in de lactatie droogstand voorbereiden

5/10



René van der Linde, werkpakketleider sensoren, stelt 
vast dat qua sensoren de doelstellingen van het 
project gehaald zijn. “Op de praktijkbedrijven die 
deelnamen aan SDF hebben we diverse sensoren 
gevalideerd. Dat wil zeggen dat we vastgesteld 
hebben dat ze geschikt zijn voor het realtime 
verzamelen en doorgeven van data”, vertelt Van der 
Linde.
SDF heeft ook bijgedragen aan de verdere ontwik-
keling van bestaande sensoren en de komst van 
nieuwe sensoren. Zo benutte fabrikant Lely het SDF 
project om de celgetalsensor praktijkrijp te maken. 
Van een doorontwikkeling was bijvoorbeeld sprake 
bij een sensor om de pens-pH te bepalen. “De 
belangrijkste verbetering is dat deze sensor die door 
het Oostenrijkse bedrijf Smaxtec op de markt wordt 
gebracht, nu veel langer meegaat. Na een jaar 
werken de meeste van deze sensoren nog goed.” 
Ook de gewichtsmeting van Gallagher verbeterde 
binnen SDF. “Gallagher heeft in het project het 
concept verbeterd om informatie over gewichten 
realtime door te kunnen sturen.”

Wensen
Overigens zijn er op het gebied van sensoren nog 
volop wensen. “Wat we bijvoorbeeld graag zouden 
willen, is een sensor om de lichaamstemperatuur 
van koeien te meten. Daarmee kun je efficiënt en 
vroegtijdig koeien in beeld krijgen waarmee iets 
aan de hand is. Maar zo’n sensor moet meten in het 
dier. En daar zitten de nodige haken en ogen aan.”
Nog een sensor die volgens Van der Linde veel  
zou kunnen toevoegen, is een meter die de  
voeropname van een koe bepaalt. “Er zijn er al 
enkele, maar die kunnen de voeropname per  
koe nog niet nauw keurig meten. De voeropname 
van een koe zou je het liefst tot op 100 gram 
nauwkeurig bepalen. Fabrikanten werken  
daar hard aan.”

Sensoren ondersteunen melkveehouder

Het inzetten van sensortechnieken om data te verzamelen waarmee de melkveehouder zijn 
vee stapel beter kan managen kreeg in het project SDF veel aandacht. Naast het benutten van 
bestaande sensoren zijn er binnen SDF nieuwe sensoren ontwikkeld en ingezet.
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Jongvee
Het zou ook fijn zijn als er een techniek komt 
waarmee de ontwikkeling van jongvee bepaald kan 
worden. “Nu gebruiken we informatie over het 
gewicht van de dieren om dat te bepalen.  
We zouden dat graag makkelijker willen kunnen 
doen. Ook al omdat steeds duidelijker wordt dat 
jongvee-opfok van groot belang is voor de presta-
ties van melkkoeien. Bovendien zijn de verschillen 
tussen bedrijven op dat gebied groot.”

Van der Linde stelt vast dat SmartDairyFarming 
veel kan toevoegen aan de melkveehouderij.  
“Het ontwikkelen van het totale concept vergt 
echter de nodige tijd en investeringen. SDF heeft 
ons geleerd dat we op de goede weg zitten.”



In project SmartDairyFarming (SDF) zijn voor drie 
kernprocessen op het melkveebedrijf modellen 
gemaakt: jongvee-opfok, transitieperiode en vrucht-
baarheid. De modellen voldoen aan de verwacht- 
ingen, maar kunnen nog veel beter als ze met meer 
data gevoed worden. “Begin dit jaar is er een 
datastroom vanaf de praktijkbedrijven naar onze 
modellen op gang gekomen”, vertelt Pieter Hogewerf, 
werkpakketleider modellen, en werkzaam bij  
Wageningen UR. “De beschikbaarheid van praktijk-
gegevens maakte het mogelijk om de modellen aan 
te scherpen en ze te benutten voor het maken van 
bruikbare rekenregels. Ook hebben we halverwege 
het jaar de stap kunnen zetten de rekenregels die 
we vanuit de offline modellen hebben opgesteld, om 
te zetten naar online werkinstructies voor de 
melkveehouder.” Hogewerf constateert dat dit niet 
meteen goed liep. “De kwaliteit van de data liet vaak 
te wensen over. Er is nog een verbeterslag nodig om 
daarmee verder te komen.”

Gedetailleerdere informatie
Aan het eind van project SDF stelt Hogewerf vast 
dat één jaar data verzamelen van zeven praktijkbe-
drijven een te korte periode is om tot goed werken-
de modellen te komen. “Je bent erg afhankelijk van 
wat er op de bedrijven gebeurt. Bijvoorbeeld op het 
gebied van koeien met ziekteverschijnselen. Als er 
geen of nauwelijks ziektegevallen zijn, kun je het 
model voor dat ziekteaspect niet aan de hand van 
praktische data ontwikkelen.”
Graag had Hogewerf de beschikking gehad over 
nog meer en gedetailleerdere informatie van de 
praktijkbedrijven. “We willen graag van de melkvee-
houders horen of de informatie die we via sensor-
technologie binnenkrijgen ook werkelijk klopt. Als 
een dier op grond van sensordata onterecht als ziek 

wordt aangemerkt, willen we dat ook graag weten.”
Meer data van praktijkbedrijven zijn ook nodig om te 
komen tot goede referentiewaardes. “Wanneer 
beschouw je een koe als ziek? Het kan gebeuren dat 
een koe even niet lekker in haar vel zit, maar nog niet 
echt ziek is. Als er een vervolg komt op SDF, moeten 
we samen met de veehouders en adviseurs proberen 
om nog betere referentiewaardes vast te stellen.”
Afgelopen zomer kregen de melkveehouders van de 
SDF-praktijkbedrijven voor het eerst werkinstructies 
vanuit de modellen op basis van realtime data.  
“Dat liep nog niet meteen perfect”, vertelt Hogewerf. 
“Als je als melkveehouder een melding krijgt dat een 
koe gaat kalven, en het kalf ligt al achter de koe als je 
in de stal komt, dan heeft zo’n werkinstructie weinig 
waarde.” 

Uitwisselbaarheid
Uitwisselbaarheid van data bleek binnen SDF een 
knelpunt te zijn. “Daarbij kun je onderscheid maken 
op drie niveaus. Ten eerste gaat het om harde data. 
Een koe die je weegt in de ene weegbox moet in de 
andere weegbox net zo zwaar zijn. Het wordt al 
lastiger bij systemen die bepalen of een koe loopt of 
stilstaat. Waar leg je precies de grens? Het derde 
niveau betreft bijvoorbeeld activiteitsmeting. Een 
bewegingsmelder aan een koe geeft een waarde 
door. Maar het verschilt per merk en of de sensor 
aan de poot of aan de hals bevestigd is, hoe die 
waarde er uit ziet. Er moeten afspraken over komen, 
zodat er zoveel mogelijk details bekend zijn omtrent 
hoe een meetwaarde tot stand is gekomen. Dan kan 
het model hier rekening mee houden en kan er 
gerichter worden geadviseerd.”

Enthousiast
Onderzoeker Hogewerf kan zich voorstellen dat de 
melkveehouders van de praktijkbedrijven binnen 
SDF meer hadden verwacht van de werkinstructies 
en adviezen die ze tot nog toe krijgen. “Toch ben ik 
zelf erg enthousiast over wat we hebben bereikt. 
Dat er nog veel verbetering mogelijk is, heeft alles te 
maken met de complexiteit van het concept. De 
bijbehorende data-infrastructuur is best ingewikkeld 
en die moet je eerst hebben om met de modellen 
echt aan de slag te gaan. Bij SmartDairyFarming 
gebeurt alles ‘web based’, en bovendien zijn er 
diverse partijen nodig om de data te ontsluiten en 
bij elkaar te brengen. Aan het begin van het project 
stonden nog niet alle partijen te popelen om met 
collega-concurrenten te gaan samenwerken. Ik 
neem mijn petje af voor de projectleiding dat dit 
toch allemaal van de grond gekomen is.” Hogewerf 
constateert dat het SDF-concept uiteindelijk voor de 
melkveehouders goed uitpakt. “Het geeft ze meer 
mogelijkheden om te kiezen uit het pakketten die 
verschillende leveranciers aanbieden.”

Modellen kunnen altijd beter
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SmartDairyFarming (SDF) staat aan de basis van 
een nieuwe benadering van datastromen die op een 
melkveebedrijf ontstaan. Het project trok datastro-
men en applicaties uit elkaar. En maakt data via een 
centrale plek toegankelijk. 
“De aanpak die we binnen SmartDairyFarming 
gekozen hebben, heeft geleid tot belangstelling 
vanuit geheel andere sectoren. Bedrijven in de 
chemische industrie en fabrikanten van computer-
chips overwegen om datastromen ook op onze 
manier te gaan organiseren”, meldt Matthijs Vonder, 
hij werkt als onderzoeker bij TNO in Groningen en is 
binnen SDF verantwoordelijk voor de opbouw en 
realisatie van de informatieketen. 
Vonder en zijn team hanteren als uitgangspunt dat 
alle data die vrijkomen op melkveebedrijven, onder 
meer via het toepassen van sensortechnieken, 
eigendom zijn van de melkveehouder. Dus die 
bepaalt wie de data mag gebruiken. Het is bijvoor-
beeld mogelijk dat een melkveehouder aangeeft  
dat de fokkerijorganisatie wel mag beschikken over 
de gewichtsgegevens van zijn veestapel, maar 
anderen niet.

Infobroker
Een belangrijke rol bij de data-infrastructuur die SDF 
maakte, is weggelegd voor de zogenoemde InfoBroker. 
Dit is een digitaal platform waar geregistreerd wordt 
waar de data van verschillende leveranciers staan 
opgeslagen en wie waar bij mag. Het platform ontsluit 
en brengt versnipperde gegevens bij elkaar, en stelt 
ze beschikbaar aan partijen die meerwaarde voor de 
melkveehouders kunnen realiseren. “In SDF hebben 
we de InfoBroker benut om de modellen voor jong-
vee-opfok, transitie en vruchtbaarheid te voeden met 
informatie. Het gevolg voor de melkveehouders was 
dat er werkinstructies beschikbaar kwamen op grond 

van (near) realtime data”, aldus Vonder. “Binnen SDF 
zijn we erin geslaagd met een groot aantal belang-
rijke (sensor) dataleveranciers samen te werken 
waaronder met Lely, Delaval, SCR, Nedap, Sentron 
en Gallagher Europe. Daarnaast koppelen we 
realtime data via onder andere TNO”, aldus Vonder . 
“Op basis van de geselecteerde sensoren ontsluiten 
we nu voor 1500 koeien ongeveer 40 datavelden 
allemaal “near realtime.”
De nieuwe structuur voor dataverkeer die SDF 
bouwde, houdt rekening met uitbreiding van het 
aantal datastromen vanaf melkveebedrijven. “Denk 
bijvoorbeeld aan de tankmelktemperatuur. Op dit 
moment hebben we nog geen dataverwerkers die iets 
willen doen met die meetwaarden. Mocht dat verande-
ren, dan kunnen de informatie over het verloop van de 
tankmelktemperatuur snel toevoegen.”

Verdienmodel
Vonder constateert dat een vervolg op SDF nodig is 
om de nieuwe data-infrastructuur gereed te maken 
voor opschaling naar de hele Nederlandse melkvee-
houderij. “Waar we nog mee aan de slag moeten, is 
het reguleren van autorisaties. De melkveehouder 
staat aan het roer en moet kunnen bepalen welke 
partijen over zijn data kunnen beschikken.”
Nog een onderdeel wat aandacht nodig heeft, is 
standaardisatie van data. “De stappenteller van het 
ene merk, levert bijvoorbeeld heel andere informatie 
dan de stappenteller van een ander merk.”
Ook het verdienmodel voor de InfoBroker moet nog 
uitgewerkt worden. Het verdienmodel maakt duide-
lijk welke partij voor welke data moet betalen. “Als 
melkveehouders hun data delen met andere partij-
en, bijvoorbeeld met bedrijven die aan benchmar-
king willen doen, moet dat voor de melkveehouders 
altijd geld opleveren.”

Andere sectoren zien SDF-benadering ook zitten

Training Smart Dairy Farmer is klaar

Een groep van 28 melkveehouders vormde de 
afgelopen twee jaar binnen project SmartDairyFarming 
(SDF) het zogenoemde Lerend Netwerk. Ze werkten 
onder meer mee aan de ontwikkeling van een 
training Smart Dairy Farmer.
Het Lerend Netwerk vormt een belangrijke schakel 
tussen de ontwikkelingen binnen SDF en de melk-
veehouderijpraktijk. “We hebben het afgelopen jaar 
veel aandacht geschonken aan factoren die van 
invloed zijn op de levensverwachting van melkkoei-
en”, vertelt Corine Peek-Fokker. Binnen SDF is ze 
werkpakketleider van het Lerend Netwerk. 
SDF probeert met hulp van innovatieve technologie 
onder meer de gezondheid en levensverwachting 

van melkkoeien te verbeteren. “In het Lerend 
Netwerk hebben we geprobeerd op een rij te zetten, 
waar je als melkveehouder op zou kunnen sturen om 
te bereiken dat melkkoeien gemiddeld langer op het 
bedrijf blijven. Melkveehouder Jan van Weperen 
heeft een levensduurmatrix gemaakt. De matrix 
bevat tien factoren die verband houden met de 
levensduur van een koe.”
De melkveehouders in het Lerend Netwerk hebben 
het afgelopen jaar besproken in hoeverre ze vol-
doende handvatten hebben om de factoren van de 
levensduurmatrix te kunnen beoordelen en te 
beïnvloeden. Daarnaast is gekeken naar wat sensor-
technologie daar eventueel aan toe kan voegen.”

lees verder >>
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Training
Samen met de agrarische hogeschool Van Hall 
Larenstein heeft het Lerend Netwerk een training 
SmartDairyFarming ontwikkeld. De training is er op 
gericht om melkveehouders te leren om kengetallen 
te beoordelen en beter te benutten bij bedrijfsbeslis-
singen. De training ondersteunt melkveehouders bij 
het aanpassen van hun operationele bedrijfsvoering.
“De training is niet alleen nuttig en interessant voor 
melkveehouders met een hoge mate van automati-
sering op het bedrijf. Ook als je niets doet met 
sensortechnologie op je bedrijf is de training  
SmartDairyFarming een aanrader.” Peek meldt dat 
het de bedoeling is om training op grotere schaal 
aan melkveehouder aan te bieden zodra het project 
SDF een vervolg krijgt.

Data benutten
Afgelopen zomer waren de ontwikkelingen binnen 
SDF zo ver dat melkveehouders op de praktijk- 
bedrijven binnen het project te maken kregen met 
praktische adviezen op grond van sensordata. Het 
Lerend Netwerk was nauw betrokken bij het 
beoordelen van de bruikbaarheid van de adviezen. 
“Het blijkt ingewikkeld te zijn om verzamelde data 
te benutten voor adviezen waar een melkveehouder 
werkelijk iets aan heeft. De eerste adviezen die 
richting praktijkbedrijven gingen, waren soms 
prematuur. SDF blijkt een doorgaand proces waarin 
steeds kleine stapjes vooruit gezet worden.”
Werkpakketleider Peek concludeert dat SDF 
weliswaar nog niet klaar is voor introductie op 
grote schaal in de melkveehouderij, maar dat er 
veel is bereikt. “Binnen SDF heeft de combinatie 
van wetenschap, praktijk en technologie onder 

meer geleid tot nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld op 
het gebied van transitie. Zo blijkt het moment 
waarop een koe drachtig wordt, veel invloed te 
hebben op het vervolg van de lactatie. Een koe die 
op een laat moment in de lactatie wordt geïnsemi-
neerd, loopt bijvoorbeeld veel kans op vervetting. 
We beseffen steeds beter dat de transitieperiode 
van een koe eigenlijk duurt van dracht tot dracht.”
De ondernemers in het Lerend Netwerk zien 
project SDF als een nuttige start van een nieuwe 
ontwikkeling die melkveehouders kan helpen om 
hun dieren nog beter te verzorgen en langer op  
het bedrijf te houden. “Vanuit het Lerend Netwerk 
juichen we een vervolg op SDF dan ook van  
harte toe. Dan komt een praktijkrijpe toepassing 
met verdienmodellen voor de betrokken onder-
nemers in zicht.”

SmartDairyFarming zet een beweging in gang

Melkveehouder Jan van Weperen is enthousiast over 
de aanpak van Smart Dairy Farming (SDF). “Met SDF 
zijn we een nieuwe weg ingeslagen wat betreft 
omgaan met informatie om melkvee te managen”, 
stelt Van Weperen. Samen met zijn broer en neef, 
heeft hij een melkveebedrijf met 500 koeien en 350 
stuks jongvee in Oosterwolde (Fr.). Het bedrijf van 
Weperen was binnen SDF één van de zeven praktijk-
bedrijven. In tegenstelling tot de andere praktijkbe-
drijven zijn er bij Van Weperen de afgelopen twee jaar 
geen extra sensortechnieken geïnstalleerd. “Op de 
andere praktijkbedrijven zijn sensortechnieken ingezet 
om verder te komen binnen de kernprocessen jong-
veeopfok, transitie en vruchtbaarheid. Dit vroeg veel 
aandacht en tijd. Daardoor was er binnen SDF nog 
geen ruimte om in te zetten op het verbeteren van de 
weerstand van melkvee; een onderwerp waarmee wij 
als praktijkbedrijf graag aan de slag hadden gewild. 
Mogelijk komt dat nog in het vervolg van SDF.”

Bij elkaar brengen
Desalniettemin vervulde Van Weperen een actieve 
rol binnen SDF. Hij fungeerde onder meer als 
intermediair tussen onderzoekers en praktijk-
bedrijven. “Bij het begin van SDF leken boeren en 
onderzoekers nog wel eens in gescheiden werelden 
te leven. Onderzoekers in Wageningen en Utrecht 
hadden soms moeite om hun wetenschappelijke 
benadering aan te laten sluiten op de praktijk van 
de melkveehouderij. Andersom viel het voor 
boeren niet altijd mee om praktijkvragen zo te 
formuleren dat onderzoekers er wat mee konden”, 
aldus Van Weperen. “Gelukkig was er volop ruimte 
om boeren en wetenschappers bij elkaar te  
brengen. Voor mij was en is het heel belangrijk dat 
boeren binnen SDF een flinke vinger in de pap  
hebben. Je kunt achter je bureau van alles beden-
ken, maar als melkveehouders het niet zien zitten 
om er op hun bedrijf mee aan het werk te gaan, 
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Meer weten? 

Wilt u meer weten over SmartDairyFarming of de voortgang volgen, kijk dan op de website  
www.smartdairyfarming.nl. Daar vindt u uitgebreide achtergrondinformatie. Mocht u na het lezen  
van die informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met de projectleider of met een van  
de ketenpartners. De contactgegevens vindt u op de website. 

heb je niets bereikt. Tegelijkertijd vind ik het ook 
positief dat Bart Jan Wulfse, de projectmanager 
van SDF, vanuit een bepaalde abstractie het 
project aanstuurt. Daardoor is het binnen SDF 
gelukt om anders om te gaan met datastromen dan 
we gewend waren in de melkveehouderij.” Dat het 
op de praktijkbedrijven binnen SDF nog niet  
gelukt is om het gemiddeld aantal lactaties per 
melkkoe toe te laten nemen tot vijf, verwondert 
Van Weperen niet. “Een melkveebedrijf is een 
complex geheel. De gemiddelde levensduur van 
melkkoeien is daar een uitvloeisel van. Als je daar 
verandering in wilt aanbrengen, heb je meerdere 
jaren nodig. Dat het niet zo simpel is, blijkt wel uit 
het feit dat ieder praktijkbedrijf binnen SDF zich 
heeft toegelegd op één kernproces: jongveeopfok, 
vruchtbaarheid of transitie. Je ziet dat de bedrijven 
binnen het gekozen kernproces op hun bedrijf best 
progressie hebben geboekt.”

Levensduurmatrix
Om meer grip op de problematiek te krijgen, maak-
te Van Weperen een zogenoemde levensduur- 
matrix. Daarin benoemt hij een tiental processen 
die van invloed is op de levensverwachting van 
melkkoeien: opfok, transitie, vruchtbaarheid, 
uiergezondheid, klauwgezondheid, productie, 
voeding, fokkerij, huisvesting/welzijn en gezond-
heid. “De matrix kan een hulpmiddel zijn voor  
een melkveebedrijf om te analyseren waar de 
verbetermogelijkheden liggen.”

Melkveehouder Van Weperen benadrukt dat het 
niet zo veel zin heeft om op alle fronten tegelijk 
aan het werk te gaan. “Beter is het om met behulp 
van de levensduurmatrix de zwakste schakel in 
beeld te brengen, en je daar op te focussen. Om 
vooruitgang te boeken heb je goede kengetallen 
nodig. Daar helpt SDF de melkveehouderij bij.”  
Van Weperen maakt onderscheid tussen  
evaluerende kengetallen en kengetallen op grond 
van realtime data. “Als je het hebt over jongvee-
opfok is bijvoorbeeld het percentage kalversterfte 
een evaluerend kengetal. Dat is nuttig, maar als ik 
in de stal tussen mijn kalveren sta, kan ik daar niet 
zo veel mee. SDF leert ons dat conditie en activi-
teit van de kalveren kengetallen zijn die me op dat 
moment nuttige informatie verschaffen over hoe 
de kalveren het doen. En bij droogstaande koeien 
zijn herkauwactiviteit en algemene activiteit 
zinvolle kengetallen.”
Van Weperen stelt dat het zaak is om vooral 
bestaande informatie goed te gebruiken, en te 
vertalen naar kengetallen waar een melkveehouder 
iets mee kan. “Als ik een attentielijst krijg waar ik 
vervolgens niets mee doe, dan is die attentielijst 
zinloos. SDF helpt ons om te komen tot kengetal-
len waar we als melkveehouders echt wat aan 
hebben. Ik merk ook dat de bedrijven die participe-
ren in SDF dat goed in de gaten hebben. Ze willen 
de boot niet missen en hebben het er voor over om 
samen met andere, soms concurrerende bedrijven, 
energie te steken in deze ontwikkeling.”
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