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Smart Farming - megastal overbodig?   
Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Oost  

Kees de Koning 



Nationaal centrum voor innovatie, onderzoek, 

educatie en training in de melkveehouderij  

en zuivelketen 
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Samenwerken aan funderend onderzoek, innovatie, 

educatie, kennisverspreiding en praktijktraining 
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De pijlers van Dairy Campus 
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Technologie op de boerderij  

 Schaalvergroting  

 Toename automatisch melken & robots 

 Meer sensoren en meer integratie 
− (ID, melkmeting, data analyse, melkmonsters) 

 Focus op management support – smart farming 

 In-line en on-farm sensor technologie 
− ID, kv verstrekking, melkmeting,  

− Melksamenstalling, pedometers, geleidbaarheid, GPS 

 In- en externe services & diensten  
− CRV, QLIP, maar ook managementsystemen  
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Smart Farming: aandacht voor individuele dier 

Voeropname ok? 

Tochtig? 

Mastitis? 
klauwgezondheid 

Genoeg 
melk? 
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AMS farms worldwide 1992-2014 
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Automatisch melken en management 

 Productiestijging beperkt, grote verschillen 

 Meestal bij familiebedrijven 

 Sterke focus op sensor technologie 
− Big data - data mining  

 Toename statistische technieken   

 Dynamic milking and feeding (DLM – André et al) 
− Maakt gebruik van individuele koe response 

− Optimaliseren van melkfrequentie en voeropname 

− Verbetert voer-efficiency en robotbenutting 

 Ontwikkeling 1000+ bedrijven / robot draaimelkstal 
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Robots in draaimelkstallen 
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Mega farms – Golden Dairy farm China  

20,000 melkkoeien, 8 stallen, 8 melkstallen, UHT processing 

600 medewerkers 

Zusterbedrijf 6000ha voerproductie , 50% voeraankoop 
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Ontwikkelingen Huisvesting NL  

Van grupstallen naar ligboxenstallen  
− (van melker naar koe  koe naar melker/machine) 

− Arbeidsbesparing en arbeidsverlichting, betere diergezondheid  

− Grote veranderingen in met name mest verwerking, opkomst van 

drijfmest  

 

 Zoektocht naar alternatieve huisvesting  
− Wat wil de koe? Diverse studies; o.a. Kracht van Koeien 

− De wei in de stal ? 

− Verlengde levensduur  
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Toekomst : hoe ziet die eruit?  

 Niet voorspellen, wel voorstellen  

 Doel: ontwikkelen duurzame huisvestingsystemen 

 Gebaseerd op studies als „Kracht van Koeien 

 Wat wil de koe / de boer / consument ? 
− Verschillende studies  

− Eerste ideeen in de praktijk realiseren 
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Stal van de toekomst animatie  
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Slotopmerkingen 

 Smart farming biedt mogelijkheden 

 Nieuwe stalsystemen komen 

 Megastallen zullen blijven 

 Stal van de toekomst heeft vele beelden  

 Vakmanschap blijft cruciaal ! 
 

 

 

 



Dairy Campus is powered by Wageningen UR Livestock Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, 

LTO Nederland, FrieslandCampina, Dairy Training Centre, City of Leeuwarden and the province Fryslân. Dairy Campus 

is financially supported by SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Ruimtelijk Economisch Programma). 

www.dairycampus.com 

 

Bedankt voor uw aandacht 
www.dairycampus.nl 
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