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Grasopbrengst meten met een drone

‘Het gedrag van een koe in de stal kennen 
we wel, maar dat in de wei nog niet’

Het project Amazing Grazing zoekt naar 
technische oplossingen die melkvee-
houders helpen bij het weiden van 
koeien. Vorig jaar startte Amazing 
Grazing bijvoorbeeld een proef waarbij 
een drone werd ingezet om de gras-
opbrengst te meten. Hierbij gebruiken 
de onderzoekers het verschil tussen 
inkomend en gereflecteerd licht. Deze 
verhouding is een maat voor onder 
meer de hoeveelheid biomassa die op 
een perceel staat.
In proef maaiden de onderzoekers 
vervolgens het gras en keken naar de 
relatie tussen de reflectiemetingen door 
de drone en de daadwerkelijk gemeten 
grasopbrengst. De proef – uitgevoerd 

op de proefbedrijven in Vredepeel 
(zand), Dairy Campus (klei) en KTC 
Zegveld (veen) – wordt dit jaar opnieuw 
uitgevoerd.
‘De insteek is dat een boer via gras-
groeimodellen en metingen in het veld 
de grasgroei kan voorspellen. Wat staat 
er over zeven tot tien dagen aan massa 
en ruweiwit, dat wil een melkveehouder 
graag weten. In de proef met de drone 
is gebleken dat we technisch gezien 
goede voorspellingen kunnen doen, nu 
is het zaak deze techniek verder te ver-
fijnen en praktijkrijp te maken’, vertelt 
Bert Philipsen van Wageningen UR en 
projectleider van Amazing Grazing.
Moet dan iedere boer aan de drone om 

de grasgroei te voorspellen? Philipsen: 
‘Wat wordt bruikbaar en betaalbaar, 
dat is een volgende stap waar we naar 
kijken in het onderzoek. Een drone is 
duurder dan het gebruik van satelliet, 
maar ook betrouwbaarder. Je kunt ook 
met een grashoogtemeter gaan lopen 
of een crop-scan doen maar dat is vrij 
arbeidsintensief.’ 

Diersensoren
Het voorspellen van de grasgroei is een 
belangrijke bouwsteen van Amazing 
Grazing, een project dat in opdracht van 
Duurzame Zuivelketen (NZO en LTO) 
wordt uitgevoerd. Een andere bouw-
steen waarover nog veel kennis nodig 

Technologie in versnelling

Weidegang is geen kwestie van de staldeur open zetten en de koeien naar 
buiten sturen. Het vergt een goede planning en graslandmanagement, zeker 
bij grote koppels. Bovendien wil een melkveehouder de maximale opbrengst 
van zijn land halen. Hoe helpen moderne technieken de boer?
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 Twan Wiermans

‘Sensoren zorgen voor 
revoluti e in weidegang’
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is, is de grasopname bij beweiding. Ook 
hierbij spelen sensoren een belangrijke 
rol.
‘Het gedrag van een koe in de stal we-
ten we wel, maar dat in de wei nog niet. 
Hoe lang graast een koe, wanneer is het 
meest geschikte moment om te grazen 
en hoeveel kilo vers gras eet ze? Als 
dat bekend is, kunnen we bijvoorbeeld 
veel beter te sturen met bijvoeding. We 
staan aan het begin van een revolutie 
en kunnen het hele management veran-
deren’, stelt Philipsen.
Kees van Reenen van Wageningen UR 
gebruikt bij zijn onderzoek naar graas-
gedrag drie verschillende sensoren: de 
SensOor van Agis voor registratie van 
het herkauwgedrag, de Smarttag Poot 
van Nedap voor registratie van staan, 
liggen en stappen en de Smarttag Hals 
van Nedap voor grazen/vreten. 
Met de gegevens die deze sensoren 

vastleggen, kon Van Reenen de invloed 
van het eiwitgehalte van bijvoeding 
op de graastijd en de invloed van het 
beweidingssysteem op de graastijd 
vastleggen.
De koeien van Dairy Campus en 
Zegveld dragen ook dit weideseizoen 
weer de sensoren voor onderzoek. De 
verwachting is dat informatie over het 
gedrag van koeien tijdens weidegang 
uiteindelijk gebruikt kan worden bij het 
management, bijvoorbeeld bij beslissin-
gen over omweiden of bijvoeding.
Diersensoren worden al ingezet voor 
zaken als koeherkenning in de melkstal 
en krachtvoerbox, tochtdetectie, sta-lig 
monitoring, vreet- en herkauwgedrag. 
Voor graasgedrag is nog geen specifieke 
sensor beschikbaar, vertelt Bas Driessen 
van Nedap Livestock Management. 
‘Het eetgedrag van koeien is met een 
halssensor al wel te meten aan de hand 

van de specifieke bewegingen die de 
koe maakt bij vreten en herkauwen. Met 
diezelfde sensor is ook het tochtgedrag 
waar te nemen, op basis van hoe de koe 
haar hoofd beweegt’, legt Driessen uit.

Borging weidegang
Elektronische koeherkenning is vol-
gens Driessen ook goed in te zetten 
als borgingsmiddel voor weidegang. Als 
de koeien via een poortje de stal in- of 
uitlopen, kan dat met een responder 
om de hals, poot of in het oor worden 
vastgelegd. Een andere manier om 
weidegang in kaart te brengen is door 
de koeien buiten te volgen via een gps-
systeem. Dit vraagt echter veel energie 
en daarmee veel batterijcapaciteit.
De Duurzame Zuivelketen heeft drie 
meetsystemen toegelaten die melk-
veehouders kunnen gebruiken om hun 
weidegang per koe digitaal te registre-

Binnen het project Amazing Grazing is de app Grip op Gras 
ontwikkeld. Deze app maakt het mogelijk de graslandhoog-
temetingen te koppelen aan de percelen. In de toekomst 
kan dat ook via gps. Dit levert een kaart op met de actuele 
gegevens en een feedwedge. Hiermee krijgt een melkvee-
houder de actuele stand van het grasaanbod op zijn bedrijf 
in beeld, waardoor hij gemakkelijker kan plannen.
Een volgende stap is het voorspellen van grasgroei voor de 
komende dagen. Amazing Grazing ontwikkelt een inter-

nettool die een bestaand grasgroeimodel koppelt aan de 
actuele stand en de te verwachten groeiomstandigheden 
op basis van het weer, vochttoestand van de bodem en 
stikstofvoorziening. Dat geeft een voorspelling van de hoe-
veelheid gras over een week. ‘Hoe meer we meten en hoe 
meer data er beschikbaar komen, des te betrouwbaarder 
de voorspelling is. Je kunt het vergelijken met de melkcon-
trolegegevens voor de stierenindexen’, legt projectleider 
Bert Philipsen van Amazing Grazing uit. 

Apps helpen bij graslandmanagement en voorspellen opbrengst
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ren. De meetsystemen van GEA, VSM 
en Het Internet Huis zijn in februari op 
de witte lijst geplaatst. Door een erkend 
systeem te gebruiken dat automatisch 
registreert wanneer en hoe lang koeien 
in de wei zijn kan een melkveehouder 
aantonen dat zijn koeien voldoende 
weiden.
Het systeem van GEA registreert weide-
gang door middel van een weideselectie 
of doorloopantenne bij de in- en uitgang 

van de stal. De koeien worden herkend 
aan een responder die om de hals of 
voorpoot is bevestigd. 
Het systeem van VSM combineert een 
antenne die kijkt of de koe nog in de 
stal is met detectielussen voor registra-
tie van koeien die over het kavelpad 
naar en van de wei lopen. Voor de 
herkenning worden de dieren uitgerust 
met een pootband. Het systeem van 
Het Internet Huis werkt met bluetooth 

tags om de hals of de poot van de koe 
die door antennes langs het kavelpad de 
gang van de koe detecteren.
Ook andere bedrijven ontwikkelen 
systemen om het digitaal registreren van 
weidegang mogelijk te maken. Voor de 
toelating van de systemen beoordeelt 
de Duurzame Zuivelketen of deze ro-
buust en betrouwbaar zijn en bruikbaar 
op melkveebedrijven.

Digitale afrastering
Arbeid is voor melkveehouders nog een 
struikelblok om aan weidegang te begin-
nen. Een efficiënte manier van weiden 
is stripgrazen, maar het plaatsen en 
verplaatsen van de draad is arbeidsin-
tensief. Menig melkveehouder gebruikt 
hiervoor een quad, maar deze verlicht 
alleen het loopwerk. Het verzetten van 
de draad blijft evengoed tijd kosten.
In het project GrazeGuide onderzoekt 
Courage samen met een groep HAS-
studenten, Wageningen UR en Fontys 
Hogeschool of weidegang zonder 
afrastering mogelijk is. De afgelopen 
jaren zijn al verschillende proeven 
uitgevoerd en deze benaderen steeds 
meer de praktijksituatie. De bevindingen 
zijn positief, stelt projectleider Pieter 
Hogewerf op de site van Verantwoorde 
Veehouderij. 
Op Dairy Campus werd vorig jaar 
onderzocht of koeien met sensoren 
kunnen worden gestuurd bij het weiden. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van een 
onzichtbare afrastering in de vorm van 
een ringleiding rond het perceel. De 
koeien kregen een geluidssignaal als ze 
deze virtuele afrastering naderden en 
een lichte schok als ze de ingegraven 
draad passeerden. In de proef werd ook 
het dierwelzijn meegenomen. 
Uit de proef bleek dat de koeien met de 
signalen zijn te sturen en zo binnen het 
perceel zijn te houden. De ingegraven 
ringleiding is echter een beperking bij 
het gebruik van meerdere percelen of 
stripgrazen. Daarom wordt nu gezocht 
naar een systeem waarbij gebruik wordt 
gemaakt van gps, waarmee de grenzen 
van een perceel kunnen worden aange-
geven. Zo kan het virtuele raster overal 
worden neergezet.


