B E D R I J F S R E P O RTA G E

Ruim 25 procent van de koeien bij
Bassingthorpe Holsteins heeft de status excellent

Mark en Anne Harrison
Mark en Anne Harrison hebben 41 excellente koeien op
een veestapel van 150 dieren.
Hun bedrijf Bassingthorpe
Holsteins is een begrip in de
holsteinwereld en de geboorteplaats van Shottledochter
Daisy.
Aantal koeien:
305 dagenproductie per koe:
Grond:
Aantal excellenten:
Vervangingspercentage:

Grantham

Leven als in een
vijfsterrenhotel
Anne en Mark Harrison doen geen concessies aan de verzorging

Groot-Brittannië

150
10.800 kilo
256 hectare
41
20 procent

G

een typisch Britse stal op het erf van
Anne Harrison. In plaats van simpel
en sober opgezet, is de vier jaar oude stal
in het Britse plaatsje Grantham relatief
luxe. ‘We zijn naar Nederland geweest
om ons te oriënteren op de vraag hoe we
konden bouwen met zo veel mogelijk
aandacht voor de koe’, vertelt Anne.
Ze wijst op de waterbedden in de box en
de ruime afmetingen van de stal. Een sobere bedrijfsvoering past haar niet. Anne

van hun veestapel. Een beetje extra luxe kunnen ze zich wel permitteren: de verkoop van fokvee levert ze een paar jaarsalarissen
op. Naar Duitsland exporteerden ze Bassingthorpe Shottle Daisy.
Bassingthorpe Shottle Daisy 8 (v. Shottle),
reservekampioene Duitse RUW-show 2007 en 94 punten

tekst Tijmen van Zessen

Harrison en haar broer Mark willen het
beste voor de koeien van Bassingthorpe
Holsteins, een begrip in de internationale holsteinfokkerij. Van de 150 melkkoeien zijn er maar liefst 41 excellent.
De melkproductie bedraagt bij twee keer
daags melken 10.800 kg melk per jaar
met 3,8% vet en 3,3% eiwit in 305 dagen.

Anderen laten showen
Niet voor niets is Harrisons bedrijf een

Van april tot en met september genieten de koeien weidegang

populair adres voor kopers van fokvee.
‘We verkopen vijftig vaarzen per jaar en
hebben er zelf dertig – dat is twintig
procent – nodig voor eigen vervanging.
Afgelopen jaar leverde de verkoop van
fokvee meer dan 100.000 Engelse pond
op.’ Op dit moment is dat bijna 100.000
euro. Harrison zegt er een goed inkomen mee te halen, wat in schril contrast
staat met de situatie in de Britse veehouderij. Afgelopen quotumjaar bleven de

Britten twaalf procent onder het quotum.
De koeien van Bassingthorpe Holsteins
zijn regelmatig succesvol op keuringen,
zoals onlangs Bassingthorpe Leader Dilys 10 op de Britse nationale show. De
door Will Brothers uit Cornwall gekochte Starleaderdochter werd kampioene
en is ingeschreven met 95 punten. Zelf
gaat Harrison nooit met koeien naar de
show. ‘Mark en ik hebben er geen tijd
voor op ons bedrijf, dat zou ten koste
gaan van de koeien. Ik fok liever een
goede koe en laat anderen er succes mee
hebben op shows, dat is het beste visitekaartje voor ons bedrijf. Wel proberen
we voordat we een koe verkopen eerst
zelf een aantal goede dochters van haar
te hebben.’

Covergirl van Shottle
Het bekendste visitekaartje is ongetwijfeld Bassingthorpe Shottle Daisy 8 (v.
Shottle), de covergirl van Shottle’s promotiemateriaal. Deze 94 puntenkoe is
eigendom van een Duitse groep fokkers,
verenigd in het Daisysyndicaat. Op de
nationale show in Oldenburg in 2007, de
show waar discussie ontstond over het
Duitse fokdoel, werd de 1,65 meter hoge
koe op 1b gezet, wat veel ophef veroorzaakte. Op de RUW-show later dat jaar
werd de Shottletelg – waarvan in Duitsland meerdere zonen worden getest –
reservekampioene.
Anne Harrison is een grote fan van Shottle. Een andere oogappel van het bedrijf
is de met 92 punten gewaardeerde Bassingthorpe Shottle Betsy. Zij werd kam-
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In tegenstelling tot veel andere Britse bedrijven is de stal van
Anne en Mark Harrison niet sober opgezet

pioene op de Dairy Event in 2005. Bassingthorpe zet niet alleen in op genetica
van Shottle, maar ook op Goldwyn, Baxter en Jasper. Investeren in goede koefamilies is volgens Harrison een voorwaarde om te verdienen aan fokkerij. Zo
kocht Bassingthorpe Holsteins Goldwynembryo’s uit de bekende ‘one million dollar cow’ Lylehaven Lila Z (v. Durham), de volle zus van Lylehaven
Lightning. Een hieruit geboren Baxterstiertje verkocht Harrison aan Genus
ABS, net als een Baxterstiertje uit een
Titanicdochter uit de Lou Ettafamilie.
Maar de Harrisons fokken niet uitsluitend voor ki of show. ‘Ons streven is een
productieve, economische koe fokken
met een hoge levensduur. We voeren de
koeien in twee productiegroepen om
het optimale uit hun potentieel te halen’, zegt Anne.
De voermengwagen krijgt dagelijks een
menu te mixen van maiskuil, graskuil
en luzerne. Daarnaast krijgen de koeien
aanvullend een zelf samengesteld
krachtvoer dat bestaat uit droge bietenpulp, geplette tarwe en een eiwitsupplement. Harrison verstrekt de veestapel
per dier drieduizend kilo van dit mengsel en betaalt daarvoor zes tot zeven eurocent per kilo melk. Van april tot en
met september genieten de koeien weidegang, al komt tachtig procent van de
voerbehoefte uit bijvoeding op stal.

Geen mestkelder
De vier jaar oude stal kostte Harrison
slechts 1000 tot 1200 euro per koeplaats
(exclusief de melkstal), voornamelijk

Bassingthorpe Leader Dilys 10 (v. Starleader),
Brits kampioene en 95 punten

doordat er geen kelder onder de stal zit
en er niet is geheid. De mest wordt opgeslagen in een groot bassin buiten de stal.
Over de waterbedden is Harrison zeer
tevreden, hoewel er verwacht mag worden dat er bij de hoge productie en tweemaal daags melken nogal wat melk zal
achterblijven in de ligplaats. ‘De infectiedruk valt mee, we reinigen de boxen
tweemaal daags. Dit systeem is goedkoper dan koeien in een potstal huisvesten
op stro, het kost niet meer dan een beetje zaagsel.’
Om de vruchtbaarheid te bevorderen
hanteert Bassingthorpe Holsteins een
kunstmatig gestuurd dag- en nachtritme in de stal. Om negen uur ’s avonds
wordt automatisch het licht van de zes
grote lampen in de stal gedimd. Twee
kleine lampjes blijven branden. ‘Voor de
romantiek’, lacht Anne. ‘De koeien leven hier als in een vijfsterrenhotel.’ l
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