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Canada is 330 keer zo groot als België en 250 keer zo groot als
Nederland. Het op een na grootste land ter wereld telt ruim 15.500
Saskatoon

melkveebedrijven. Onder hen de recent geëmigreerde Nederlander
Henk Vandenbrink. ‘De familie gaf ons wollen dekens mee.’
Henk junior, Eveline, André en
Henk Vandenbrink senior:
‘Toekomstig gastland goed verkennen’

S

askatchewan. De Midden-Canadese
prairieprovincie was nog niet zo lang
geleden de minst rijke regio van Canada.
Nu is de economie er ‘booming’ vanwege
de aardoliewinning. Saskatchewan is 22
maal zo groot als Nederland. In 2002 telde
het gemiddelde melkveebedrijf er 56
koeien, vijf jaar later 118 koeien. Het provinciaal melkquotum zit voor 75 procent
rond de provinciehoofdstad Saskatoon.
Ten zuiden van Saskatoon ligt het bedrijf
Vandenbrink Dairyfarms, van de recent
geëmigreerde Nederlandse familie Vandenbrink.

heeft ons zelfs wollen dekens meegegeven. Nee, alle gekheid op een stokje,
dankzij de kerk is er nooit een sociaal isolement geweest’, legt Vandenbrink uit.
‘Het stikt hier trouwens van de landgenoten. Twintig procent van het melkquotum
in Saskatchewan is in handen van onze
tweehonderd overwegend Nederlandse
kerkleden.’
Bedrijfsmatig ging de overgang naar Canada niet zonder slag of stoot. Alhoewel
Vandenbrink één week had meegelopen
met de vorige eigenaar, bleek bij aankomst dat een groot deel van het vee inmiddels verwaarloosd was. De melkproductie per koe was teruggelopen tot
zeventien liter per dag. ‘Dat was echt een
tegenvaller’, vertelt de melkveehouder.
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februari moet 97 procent van het halve
quotum vol gemolken zijn om pieken in
de melkaanleveringen af te vlakken. De
speling van drie procent mogen melkveehouders overdragen naar de tweede helft
van het quotumjaar.’ De gemiddelde bedrijfsproductie 2006-2007 bedroeg 9500
liter melk per koe per jaar met 3,9% vet en
3,35% eiwit. De melkkoeien blijven het
jaar rond op stal in de met zaagsel ingestrooide ligboxen. Op de 32 hectare weiden die het bedrijf bezit, lopen het jongvee en de droge koeien.
De rest van het voer koopt Vandenbrink
aan. Het tmr-rantsoen bestaat uit twee
derde geheleplantsilage (gps) van gerst en
één derde ingekuilde alfalfa. Verder krijgen de koeien hooi en 7 kilogram standaardbrok. ‘De standaardbrok bevat 18
procent eiwit, mais, mineralen en vitaminen en wordt gemengd in het tmr-rantsoen’, zegt Henk. ‘Verse koeien krijgen tot

De melkkoeien blijven het jaar rond op stal in de met zaagsel ingestrooide ligboxen
tweehonderd dagen na de afkalving een
luxe brok via de krachtvoerautomaat. De
verse koeien waren voorheen te dun, de
droge koeien te vet. Dit sturen we nu bij
via de krachtvoerautomaat.’
De koeien worden kunstmatig geïnsemineerd. Dat gebeurt bij 25 procent met
proefstieren. De pinken worden natuurlijk gedekt. ‘Voor de koeien volgen we het
stieradviesprogramma’, geeft de veehouder aan. ‘Voor de stierkeuze kijken we in
de eerste plaats nauwlettend naar het

beenwerk. Vervolgens moeten de bovenbalkkenmerken een plus hebben. Pas later kijken we naar de melkproductievererving.’ Outside, September Storm en Mr
Samuelo zijn de meest gebruikte stieren
het afgelopen jaar. Binnenkort komt daar
Lomax bij met gesekst sperma.
Over 2006 scoorde het bedrijf bij de exterieurbeoordeling gemiddeld 80 punten
met op onderdelen 78 punten voor beenwerk, 80 punten voor uier en 82 punten
voor type. ‘De klauwen zijn een grote zorg

De familie Vandenbrink emigreerde drie jaar terug naar het Canadese Saskatoon

Vrijer boeren

Beter ondernemingsklimaat
Henk Vandenbrink (48) emigreerde drie
jaar geleden met echtgenote Eveline (47)
en de vijf kinderen vanuit Lunteren op de
Veluwe naar Canada. In Nederland baatte
de familie een gemengd landbouwbedrijf
uit met 35 stuks melkvee, 10.000 legkippen en 100 zeugen. ‘Ons bedrijf in Nederland had geen uitbreidingsmogelijkheden’, geeft Henk Vandenbrink aan. ‘Het
lag tegen de dorpskern aan. Het ondernemingsklimaat in Canada is bovendien
veel beter dan in Nederland. Er zijn minder regeltjes, je kunt vrijer boeren.’ Als
voorbeeld van vrijheid geeft de uitgeweken Nederlander stalbouw aan: ‘In Canada heb je geen bouwvergunning nodig.
Wel moet je je bouwplannen melden aan
de gemeentelijke overheid. That’s all.’
Alhoewel het gezin midden in de Canadese winter landde en een hoop nieuwe
dingen moest leren, kende het gezin geen
aanpassingsmoeilijkheden. ‘De familie

Canada

‘We hebben tachtig procent nieuwe koeien moeten kopen, zowel drachtige vaarzen als gekalfde dieren. Gelukkig waren
de veeprijzen laag door bse.’

vanwege mortellaro’, aldus Vandenbrink.
‘De dieren krijgen geregeld een klauwbekapbeurt en gaan met de regelmaat van
de klok door een voetbad met formaline
of kopersulfaat.’

Waterbeschikbaarheid
Hoe ziet de familie de toekomst? ‘Eerst
willen we alles op orde krijgen en daarna
groeien’, klinkt het. ‘Maar we willen zelf
nog wel wat om handen hebben. Wij gaan
nog niet meteen met personeel werken.’
Wat zijn de aanbevelingen voor een geslaagde emigratie? ‘Ga niet over één nacht
ijs: wij hebben vijf jaar nagedacht voor we
een definitief besluit namen. Verder moet
je je toekomstig gastland goed verkennen, zowel in de zomer als in de winter. Je
moet het ook niet te ver van een stad zoeken om sociaal niet afgezonderd te raken.
Neem je meubeltjes waar je aan gehecht
bent mee. En last but not least: ga de waterbeschikbaarheid voor je vee na. Very
important.’
Guy Nantier

Zorgen om mortellaro
De keuze voor Saskatoon was toevallig.
Het plan was eigenlijk om in de provincie
Alberta te gaan melken. Maar rond Saskatoon stonden vier bedrijven te koop en
was het vetquotum goedkoper, waardoor
het mogelijk was er voor een vergelijkbaar bedrag meer koeien te melken. Henk
Vandenbrink en zoon Henk junior melken nu met 130 koeien een quotum vol
van 1,3 miljoen liter. ‘Het quotumjaar
loopt hier van 1 augustus tot 31 juli. In
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