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John Downing: ‘Wie jongveeopfok uitbesteedt,
wordt vanzelf zuinig op de oude koeien’

Geld verdienen met
een kleine marge

John en Rachel Downing
Brood voeren, de ligbox versmallen, zand in de boxen
en bedrijfsruimte verhuren. Op alle fronten werken
John en Rachel Downing aan omgaan met kleine marges.

Weinig veehouders kiezen ervoor de ligbox te versmallen of hun
swingovermelkstal – bekend om een hoge capaciteit – te vervangen, juist vanwege te weinig capaciteit. De Britse melkveehouders John en Rachel Downing deden dat wel, het paste in hun
strategie van leren omgaan met een kleine marge.

Edenbridge
Groot-Brittannië

Aantal melkkoeien: 		
Oppervlakte (ha):
		
Aantal vaste medewerkers:
Vervangingspercentage:

300
160
3
26

tekst Tijmen van Zessen

Downing voert twee rantsoenen

E

en familiebedrijf dat al negentig jaar
op dezelfde locatie actief is, zit doorgaans royaal in de gebouwen. Zo ook het
melkveebedrijf van John en Rachel Downing in het Engelse Edenbridge.
De oudste bouwwerken op het erf lijken
aan de buitenkant oud en niet meer operationeel, maar niets is minder waar.
John en Rachel – hun bedrijf ligt op een
uurtje rijden van Londen – verhuren de
overtollige erfgebouwen als vergaderruimte aan zakenlui. De rust op het Engelse platteland is de ideale locatie voor
deze slim gevonden bestemming. ‘Misschien moeten we de koeien verkopen
en alles verhuren, de marges in de melkveehouderij zijn klein’, stelt John Downing grappend en serieus tegelijk.

Melkstal vervangen
Slim boeren is het beste recept om te
overleven in de Britse melkveehouderij,
die al jaren geplaagd wordt door lage opbrengstprijzen. ‘Vorig jaar hebben we de

tien jaar oude swingovermelkstal vervangen door een tweedehands 2 x 18-visgraatmelkstal. De swingover molk te
langzaam op ons bedrijf, waar twee betaalde arbeidskrachten het melken voor
rekening nemen. In de swingover stond
te vaak een medewerker stil’, verklaart
John Downing de beslissing.
De Brit melkt driehonderd koeien in een
voor Engeland zo typerende sobere huisvesting. Zoals op de meeste bedrijven lopen de koeien op dichte vloeren. ‘Roostervloeren met een kelder eronder zijn
te duur, de mest slaan we hier buiten op
in een groot bassin, een soort meer.’ De
dichte vloer kent zijn kanttekeningen
wat betreft klauwgezondheid. Tot voor
kort had het bedrijf veel last van mortellaro. Sinds vorig voorjaar werkt John
Downing daarom met een permanent
voetbad. De koeien moeten eerst door
vier meter schoon water. Dit bad wordt
elke dag verschoond. Vervolgens stappen ze door een bad met behandelvloei-

John Downing denkt erover de muren uit zijn stal te breken om de ventilatie te verbeteren
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stof, soms met kopersulfaat, soms met
formaline, soms met beide.

Ligbox versmallen
Om slim te kunnen uitbreiden verkleinde Downing de ligboxen van een breedte
van 1,20 naar 1,10 meter. Dit leverde de
veehouder dertig extra boxen op. Wie
denkt dat Downing de koeien hiermee
tekortdoet, heeft het volgens hem mis.
‘De koeien blijven nu schoner dan voorheen en verse en zieke koeien zitten
apart op stro. Ook de vaarzen zitten in
een aparte groep.’
Comfort genieten de dieren dankzij de
bedding van zand. Downing zweert hierbij. ‘Zand is hygiënisch, waardoor de
mastitisdruk afneemt, dieren glijden er
niet op uit, je kunt zand buiten opslaan
en elke dag maken we het zand vlak met
een simpele schuif op de shovel.’
Downing kent ook de nadelen van zand
voor de verwerking van de mest. ‘We
plagen de loonwerker graag door zijn

mestpomp te slopen. Zonder gekheid,
als deze problemen zich niet voordeden,
zou iedereen zijn koeien op zand hebben
liggen, dat is mijn overtuiging. Bij ons
gaat de mest naar het bassin met een
schuif. Als we de mest uitrijden, voegen
we vuil water toe in het bassin, waardoor zand en mest zich enigszins ontmengen. Het zand zakt vanzelf naar de
bodem.’
De met twintig procent lage uitval onder
het melkvee de afgelopen jaren onderbouwt Downings gelijk. Al is dat dit jaar
opgelopen naar 26 procent. ‘We hebben
te veel probleemkoeien aangehouden en
ondanks de hygiënische zandbedding
veel klinische mastitis onder de koeien

Zand in de boxen waarborgt een hygiënisch en comfortabel ligbed

gehad.’ Ventilatie is in deze oude, deels
houten gebouwen het grootste knelpunt
op dit moment. ‘Misschien willen we op
meer plaatsen de muren eruitbreken’,
zegt Downing. Dit jaar wil hij 110 vaarzen aanmelken, mede met het oog op
een groei naar 350 koeien. ‘We specialiseren ons in melken en kozen er vanwege strengere mestwetgeving voor om de
jongveeopfok uit te besteden. Dat kost
ons duizend pond per dier – bijna duizend euro – dan word je vanzelf zuiniger
op je oude koeien.’
Zuinig is Downing ook op een aantal dieren dat voor de fokkerij interessant is,
zoals de 88 punten Goldwyndochter
Wintersell Mila 10. Van haar heeft hij bij

Wintersell Mila 6 (v. Ford) is ingeschreven met 94 punten

Cogent, Genus/ABS en Semex contracten
met en/of stiertjes van O Man, Ashlar en
Active. De Goldwyndochter stamt uit
een Forddochter van 94 punten, met
daarachter acht generaties AB of excellent. Deze Wintersell Mila 6 is nog altijd
op het bedrijf aanwezig. Downing verwacht haar dit jaar nog te spoelen. Met
Mila’s stalgenote Liona 360 (v. Roy) won
Downing al eens een lokale show. ‘Met
veeverbetering streven wij naar meer
melk, een lager celgetal en sterke uiers
en benen’, vertelt Downing, die de meeste koeien drachtig maakt van Zenith, Mr
Sam, Outside, Bolivia en Tenneson.

Broodrantsoen
De jaarproductie per koe (aan de fabriek)
ligt op 9000 kg melk met 4,15% vet en
3,30% eiwit bij tweemaal daags melken.
Per lactatie melkt Downing 9800 kilo
melk op een tussenkalftijd van 410 dagen. ‘We voeren twee rantsoenen: één
voor hoog- en één voor laagproductieven.’ De voermengwagen bedient de
veestapel van een menu van maiskuil,
graskuil, tarwe (geheleplantsilage), sojaraapzaad, bietenpulp, wat citruspulp en
brood. Brood? ‘Dat is een goedkoop voer
dat veel koolhydraten, veel energie, bevat. Het is overschot uit de humane
voedselketen en kost ons bij een afname
van dertig ton zestig pond per ton.’
Downing sleutelt graag aan zijn bedrijfsvoering, zoekt continu naar optimalisatie en is niet bang om veranderingen
door te voeren. Het is een eigenschap gevormd door de grillen van de markt. l
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