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René Strik: ‘In Canada zijn er heel brede kaders
waarbinnen je eigen keuzes kunt maken’
Familie Strik
Anderhalf jaar geleden emigreerden René en Bianca
Strik vanuit Brakel naar het Canadese Woodstock.

Operatie geslaagd
Na anderhalf jaar is het voor René en Bianca Strik duidelijk. De
ontspannen manier van leven en boeren in Canada past ze beter
dan de uitgestippelde paden in Nederland. Er is ruimte voor onder-

Woodstock

Brakel
Canada

Aantal koeien:
100
Aantal stuks jongvee: 40
Grondoppervlakte: 90 ha
Productie:
circa 9300 4,00 3,45
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oor het eerst sinds zijn emigratie
anderhalf jaar geleden is René Strik
weer even terug in Nederland. Enkele zakelijke afspraken dwingen hem daartoe,
maar van enige vorm van heimwee is beslist geen sprake. ‘We hebben in Nederland een fantastische tijd gehad, maar
voelen ons inmiddels helemaal thuis in
Canada’, begint René Strik te vertellen.
‘We zijn gewend geraakt aan de rustige
en relaxte manier van leven en boeren
daar. De financiële druk en de verplichtingen vanuit wetgeving zijn in Canada
veel minder en dat geeft een gemoedelijke sfeer.’
Exact dit waren de redenen waarom
René (36) en Bianca (34) Strik anderhalf
jaar geleden hun boerderij in Brakel,
met 130 melkkoeien, verkochten en emigreerden. Familie Strik koos daarbij bewust voor Canada. ‘De makkelijke en
vrije manier van boeren aan de andere
kant van de oceaan sprak ons aan. Ten
opzichte van Amerika heeft Canada een

nemen en er is weinig druk van buiten. Inmiddels draait het nieuw
opgebouwde bedrijf met honderd melkkoeien naar tevredenheid.
tekst Florus Pellikaan

quotumsysteem en melkprijsbescherming en sociaal gezien en door de fokkerijcultuur past het ook beter bij ons
dan Amerika.’

In anderhalf uur vergunning
Terugkijkend naar Nederland noemt
Strik de ondernemersruimte ‘betuttelend’. ‘Alles is in Nederland uitgestippeld. Iedereen heeft bijvoorbeeld een
mening over boeren, weidegang en megastallen. In Canada zijn er daarentegen
enkele simpele regels waaraan iedereen
zich moet houden, maar verder zijn er
heel brede kaders waarbinnen je eigen
keuzes kunt maken’, vertelt René Strik.
Zo ging hij voor het bouwen van de ligboxenstal en het woonhuis samen met
een erkend bouwbedrijf naar de gemeente en stond hij anderhalf uur later met
de vergunning op zak weer buiten. ‘Je
moet een bepaalde afstand tot de buren
houden en de constructieberekening
moet berekend zijn op sneeuwval. Maar

De aanblik van het nieuw opgebouwde melkveebedrijf in Canada

over lengte, hoogte en breedte van de
stal of de kleur van het dak wordt niet
gesproken. We hebben in de anderhalf
jaar dat we hier nu wonen ook nog geen
controleur gezien.’
Toch ging de overstap vanuit Nederland
naar Canada niet in alle opzichten vloeiend. Strik kocht een oude boerderij
waarbij bijna alles nieuw moest worden
gebouwd. ‘Wij dachten dat de eerste periode van relatieve rust ons wel goed zou
bevallen, maar dat was absoluut niet zo.
We hadden te veel tijd om na te denken.
Zeker omdat het met de oudste twee kinderen op school in het begin niet zo goed
ging, ga je jezelf van alles afvragen’, vertelt Strik. ‘Maar inmiddels gaat het goed
met de kinderen en ook Bianca wil voor
geen geld meer terug. We kunnen echt
zeggen “operatie geslaagd”. Het is alleen
jammer dat je sommige mensen niet
mee kunt nemen.’
Desondanks hebben René en Bianca Strik
in Canada inmiddels een goed sociaal

Honderd koeien passeren dagelijks de melkstal

Zand in de ligboxen heeft een positieve uitwerking op de gezondheid van de koeien

leven opgebouwd. Ze zijn beiden lid van
studiegroepen en de holsteinclub en
hebben een uitgebreide vriendengroep.
Wennen aan de andere manier van melkveehouden in Canada moest René Strik
wel. ‘Alles is anders en nieuw en dat
geldt met name voor de voeding en de
stal. De mais is pittiger dan in Nederland, je werkt met luzerne in plaats van
gras en het basisrantsoen is heel hoogwaardig. Je merkt dat koeien anders reageren dan in Nederland en daardoor was
ik in het begin het gevoel echt even
kwijt.’ Met hulp van een goede adviseur
staat inmiddels het meeste op de rit.

melt tussen de vijftig en tachtig en mastitisgevallen hebben we nauwelijks gehad. Alleen de door de aankoop van
koeien binnengehaalde mortellaro krijgen we nog niet echt onder de knie. Na
een formalinebad lijkt het wel te genezen, maar door zand schuren de korstjes
er weer snel af.’
De melkkoeien van Strik zijn opgedeeld
in twee lactatiegroepen, waaronder een
groep met de twintig meest recent gekalfde koeien die een iets rijker rantsoen
krijgen aangeboden. De koeien produceren op basis van de tankleveranties – omdat Strik nog niet aan melkproductieregistratie doet – circa 9300 kg melk met
4,00% vet en 3,45% eiwit.
René en Bianca Strik, die in Nederland
sterk in fokkerij geïnteresseerd waren,
willen de komende jaren gebruiken om
een goede veestapel op te bouwen. ‘De
uniformiteit is nu nog ver te zoeken en
dat willen we verbeteren. Om dit proces
wat te versnellen kopen we af en toe een
leuke pink of wat embryo’s als de prijs
dat toelaat. Zo hebben we pinken uit de
familie van Prelude Spottie en uit die
van Storm’, vertelt René Strik. ‘Ook de
eerste acht kalfjes uit de embryo’s van
onze Nederlandse koeien zijn geboren
en die spreken erg aan. Natuurlijk dro-

Zand is heilig
Gevraagd naar het bedrijfselement waar
Strik het meest mee in zijn schik is, hoeft
hij niet lang na te denken. ‘Zand. Dat is
voor mij echt heilig. Het is voor de koeien ideaal en dat bleek onlangs toen ik
’s morgens in de stal kwam en echt alle
koeien in de box lagen. Dat had ik in Nederland nog nooit gezien. En liggen betekent melk produceren en ontlasten van
de klauwen.’
Strik ervaart ook de positieve uitwerking
van zand op de diergezondheid. ‘We
melken weliswaar nu zestig procent
vaarzen, maar het tankcelgetal schom-

men we ervan om ooit nog eens een excellente koe te fokken, maar de eerste
prioriteit is een uniforme veestapel.’
Stieren die Strik gebruikt om dit doel te
bereiken, zijn onder andere: Damion,
Windbrook, Sanchez, Goldsun, Scooby
Duu, Jeeves en Norwin.

Melkprijs van 77 dollarcent
Het huidige quotumsysteem in Canada
zorgt ervoor dat ook Strik nauwelijks
kan uitbreiden. ‘We schrijven nu iedere
maand op de beurs in, maar je moet blij
zijn als je voor 0,3 koe quotum krijgt toegewezen. Dat zijn dan drie tot vier koeien per jaar.’ Verbonden aan deze quotumsystematiek is de hoge melkprijs in
Canada en daarover zijn de melkveehouders zeer tevreden. ‘De melkprijs ligt zo
rond de 77 dollarcent en dat mag je bijna
wel één op één doorvertalen naar euro’s
omdat de kosten ook op die manier vergelijkbaar zijn.’
Strik bemerkt dat de persoonlijke drang
om snel te groeien nu ook niet zo groot
is. ‘Het inkomen is goed en snelle groei is
door het quotumsysteem niet mogelijk.
Deze combinatie geeft voor ons nu ook
een bepaalde rust. Maar de droom blijft
wel om deze stal met ruimte voor 150
koeien ooit een keer vol te krijgen.’ l

Einde weblog op Veeteelt.nl
Gelijktijdig met het verschijnen van
deze reportage sluiten René en Bianca Strik hun weblog op de Veeteeltsite af met een laatste update. Bijna
twee jaar vertelde familie Strik over
de voorbereidingen op de veiling van
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hun veestapel in Nederland, de daadwerkelijke emigratie en de opstart van het
nieuwe bedrijf in Canada. De weblog
trok een grote groep vaste lezers en er
werd veelvuldig op de blogs gereageerd.
Kijk op www.veeteelt.nl
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