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et Deense CowConnect startte in 
het voorjaar van 2017. Doel? Een 
eenvoudig voermanagement-

systeem op de markt brengen voor melk-
veehouders. Het merk of type voermeng-
wagen dat de veehouder gebruikt, maakt 
daarbij niet uit.
De installatie is eenvoudig, een kwestie 
van plug and play. Bij de veehouder of 
loonvoerder wordt de originele weegcom-
puter van de voermengwagen vervangen 
door de weegbox van CowConnect. De 
weegbox wordt gekoppeld aan de weeg- 
staven van de mengwagen. Overigens is het 
ook mogelijk om de weegbox met een 
kabeltje te verbinden aan de weegcomputer 
van de voermengwagen. Vervolgens is het 

een kwestie van de app installeren op je 
telefoon of tablet. In de weegbox van 
CowConnect zit een router en een simkaart, 
zo is de weegbox altijd online. In alle pak-
ketten zit een Gateway-verbinding, een  
simkaart, data-opslag, updates en 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week ondersteuning. 

Gebruik van de app
De interface van de app is heel overzichtelijk. 
Op het startscherm vind je een aantal knop-
pen, zoals Laden, Mixprecisie, 
Drogestofcorrecie en Voorraad. Als je de 
knop Laden aanklikt, komen alle rantsoenen 
tevoorschijn die de veehouder in zijn 
systeem heeft. Klik je een rantsoen aan, dan 
zie je een overzicht van het gehele rantsoen 

H

Met CowConnect is de hoeveelheid voer 
eenvoudig aan te passen aan de hoeveel-
heid die nog in de goot ligt.

Abonnementen  Kosten
Lite  39 euro/maand, 
 geen startkosten
Pro 59 euro/maand, 
 500 euro startkosten
Premium  79 euro/maand, 
 800 euro startkosten
CowConnect Gateway 1.995 euro

Technische gegevens

Voor melkveehouders die preciezer willen voeren, is het Deense 

voermanagementpakket CowConnect een uitkomst. Daarnaast is de 

techniek gebruiksvriendelijk. “Iedereen kan ermee overweg.”

Tekst: Bas Vullings – Foto's: Frank Rijnsburger en Bas Vullings

CowConnect-voermanagment
Voeren met precisie

Door in CowConnect de hoeveelheid voer aan  
te passen, berekent het programma de juiste 
hoeveelheid voerbestanddelen.

CowConnect wordt aan de weeginrichting van de 
mengwagen gekoppeld. Via wifi communiceert 
de box met je telefoon in de shovel. 

Op volgorde van laden geeft CowConnect de 
bestanddelen weer. Op het scherm zie je hoeveel 
procent er van elk bestanddeel nog nodig is.

met dieraantallen, totaal te laden gewicht, 
dieraantallen die het rantsoen krijgen, het 
laatst geladen gewicht en alle ingrediënten. 
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slecht onvoldoende matig
voldoende goed zeer goed

Rapport *
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Technische kwaliteit

Prijs-kwaliteitsverhouding 

*) gemiddelde

De maatschap Verhoef Dairy Farm in Nieuwerbrug 
aan de Rijn (ZH.) melkt 300 koeien en runt een 
kaasmakerij. Sinds november gebruikt Arend-Jan 
Lugthart van de maatschap CowConnect. “Ik zocht 
vooral naar meer overzicht.”

‘Geen rare menu’s of submenu’s’

Gebruiksgemak
“De app is zeer overzichtelijk en rare menu’s of submenu’s ontbreken. 
Er zijn bijvoorbeeld meerdere indicatoren voor het percentage geladen 
gewicht per product.”

Werkkwaliteit
“CowConnect geeft veel nieuwe inzichten. Op meerdere vlakken kun 
je de efficiëntie in de gaten houden. De voerprecisie is al uit te lezen 
en er wordt nog aan gewerkt aan de koppeling van de melkgegevens. 
Dan kun je de voerefficiëntie van de koeien bepalen.”

 
Technische kwaliteit
“Aanvankelijk heb ik wat problemen gehad met de wifi-verbinding. 
Achteraf bleek dat de wifi-kast niet goed communiceerde met het 
systeem. Ze kwamen ervoor vanuit Groningen hier heengereden.”

Prijs-kwaliteitverhouding
“Ik gebruik het Lite-pakket, uitbreiden kan altijd nog. Het koppelen 
van de melkgegevens is het belangrijkste verbeterpunt, daar wordt 
aan gewerkt.”

Eindbeoordeling

Tijs Visser Loonwerk voeren in Bergambacht (ZH.), 
voert met twee combinaties zo’n 3.000 koeien per 
dag. Sinds juli 2018 gebruikt hij CowConnect. “Dit is 
al mijn derde systeem, maar nu ben ik er dan toch 
eindelijk.”

‘Rantsoenaanpassing direct overnemen’

Gebruiksgemak
“Ik kan per klant verschillende groepen maken met verschillende 
rantsoenen of zelfs voergroepen indelen per lading. Klanten kunnen 
het rantsoen maken en ik kan het uitlezen. Rantsoenaanpassingen 
worden direct overgenomen.”

Werkkwaliteit
“Dit systeem werkt erg mooi. Nu hoeft mijn vrouw niet de mail van 
veehouders te checken voordat ik s’ochtends op pad ga. Daarnaast 
geeft CowConnect ook inzicht in de uren die ik voor een klant maak.”

 
Technische kwaliteit
“In het begin ging er nog wel eens wat mis, maar inmiddels werkt het 
erg goed. Ik heb nooit lang stil hoeven staan. De techniek is op 
afstand uit te lezen, zodat een eventueel probleem snel is te 
lokaliseren.”

Prijs-kwaliteitverhouding
“Voor mij werkt dit systeem erg goed. Ik heb meerdere mensen in 
dienst en die kunnen er ook goed mee werken.”

Eindbeoordeling

Joost van den Anker melkt op zijn bedrijf in Maurik 
(Gld.) zijn 140 koeien driemaal daags. Hij gebruikt 
sinds december 2018 CowConnect. Nu kan hij 
gewoon twee weken op vakantie. “CowConnect zorgt 
ervoor dat er elke dag hetzelfde wordt gevoerd.”

‘Uit de koeien halen wat erin zit’

Gebruiksgemak
“CowConnect is heel gebruiksvriendelijk. Vrijwel iedereen kan ermee 
overweg. Ik heb mijn weekendhulp gevraagd om maar eens te voeren. 
Ik had expres niet te veel uitgelegd. Maar het ging allemaal goed.”

Werkkwaliteit
“Traditioneel gaat voeren pas mis als de persoon die normaal voert er 
niet is. Maar met CowConnect kan ik gewoon twee weken op vakantie. 
CowConnect helpt ook om precies te voeren, zo min mogelijk te laten 
liggen en uit te koeien te halen wat erin zit.”

 
Technische kwaliteit
“Een storing was na een telefoontje opgelost. De lijnen zijn kort – je 
hebt snel juiste persoon te pakken. Dat komt misschien wel doordat 
het aantal Nederlandse klanten nog klein is.”

Prijs-kwaliteitverhouding
“Werkgemak mag iets kosten. En ik hoop er ook zeker tien jaar mee 
te doen. Het werkgemak dat CowConnect oplevert, weegt wel op 
tegen de kosten. Een normale weegkast kost ook 2.000 euro.”

Eindbeoordeling

Met de knop Mixen start het menu voor 
het laden van de mengwagen. Voor elk 
rantsoen is een laadvolgorde in te stellen. 
Elk product komt apart in beeld. Tijdens 
het laden staat het totaal te laden gewicht 

linksboven in beeld. Onderin het scherm 
schuift een groene balk naar 100 procent, 
naarmate je dichter bij het streefgewicht 
komt. Als je de 100 procent hebt bereikt, 
gaat het systeem desgewenst handmatig of 

met 1,5 procent en voor iets minder regen 
met 0,75 procent. Als het omgekeerd zonnig 
en warm is, verdampt er water uit het voer 
en gaat het drogestofpercentage van het 
voer omhoog. Uiteraard kun je ook dit per-
centage corrigeren met 0,75 of 1,5 procent.
Bovendien is er de mogelijkheid om andere 
gegevens te koppelen. Zo is er zelfs een 
mogelijkheid voor de koppeling met enkele 
melksystemen om productiegegevens auto-
matisch in te laden. Is deze koppeling niet 
mogelijk, dan kun je deze gegevens hand-
matig invoeren. Vervolgens kan 
CowConnect de gemiddelde voerefficiëntie 
per koe berekenen, uitgedrukt in meetmelk 
per kg drogestof.

Voorraadbeheer
CowConnect kan op verzoek ook de voer-
voorraden bijhouden. Zo kun je een vracht 
bulkvoer invoeren. Het is zelfs mogelijk om 
de weegbrug te koppelen aan CowConnect. 
Zo kun je vrachten gras, mais en kracht-
voer en bijproducten nauwkeurig invoeren 

in het systeem. Koppeling van de weeg-
technieken op silage- en opraapwagens met 
CowConnect gebeurt in Denemarken al vrij 
veel. Veehouders weten zo precies hoeveel 
voer in welke silo ligt. Om de voorraad te 
beheren moet je telkens aangeven uit 
welke silo je laadt. 

Interface
CowConnect is heel eenvoudig om mee te 
werken, geven de gebruikers aan die wij voor 
dit artikel spraken. De app is te bedienen op 
een telefoon of tablet. Het maakt daarom 
niet uit waar je bent. Je kunt overal aanpas-
singen doorvoeren. De interface is duide-
lijk. Het systeem gidst je als het ware door 
het rantsoen heen met indicatoren die aan-
geven hoeveel er nog geladen of gemixt 
moet worden. 
Het totale gewicht van het rantsoen is  
makkelijk met een paar procent te verlagen 
of te verhogen. Handig als bijvoorbeeld de 
hoeveelheid voer op stal aangepast moet 
worden bij weidegang of als het koppel 

Omdat CowConnect direct aan de weeginrichting 
van de mengwagen is gekoppeld, kunnen de  
originele weegcellen blijven zitten.

Doordat ook tijdens het laden zichtbaar is hoeveel 
voer er nog nodig is, is preciezer laden 
eenvoudiger.

CowConnect zorgt voor gebruiksgemak, 
helpt preciezer werken en geeft veel 
inzichten.

Plus
+ Iedereen kan ermee voeren
+ Meer informatie winnen
+ Makkelijk werken
+ Goede service 

Min
–   Nog niet alle melksystemen zijn te
 koppelen aan CowConnect

In ‘t kort

Nieuwerbrug aan de Rijn

Bergambacht

Maurik

automatisch naar het volgende product uit 
het rantsoen. Daarna kun je de mengwagen 
een vooraf ingestelde mixtijd laten mengen. 
Er gaat dan een timer lopen met de inge-
stelde tijd.

Meer dan alleen voeren
Behalve de rantsoenen is er nog meer uit  
te lezen in de app. Er is bijvoorbeeld een 
overzicht van de voerprecisie te vinden.  
Dit overzicht geeft de datum, tijd en afwij-
king in procenten van het rantsoen. 
Daarnaast kun je inzien hoeveel drogestof 
de koeien hebben opgenomen. Corrigeren 
voor restvoer kan door de hoeveelheid rest-
voer handmatig in te voeren.
Om de hoeveelheid droge stof nog nauw-
keuriger in te voeren, kun je het drogestof-
percentage corrigeren aan de hand van het 
weer. Bij regenachtig weer wordt het voer 
nat en zwaarder, terwijl de hoeveelheid 
drogestof niet verandert. In de app kun je 
in zo’n geval het percentage drogestof voor 
dit ingrediënt corrigeren. Voor veel regen 

kleiner wordt. Aanpassingen van een  
product binnen het rantsoen zijn ook een-
voudig te doen.
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