BEELD VAN BOVEN VERGEER

Waterrijk weidebedrijf
Melkvee houden in Nieuwkoop (Z.H.) betekent boeren op veengrond in een waterrijke omgeving. Op het bedrijf van Bert (52) en
Jeannette (52) Vergeer en hun vier kinderen worden 100 koeien
gemolken. Als de werkdruk het toelaat, maakt de familie graag
een boottocht naar de Nieuwkoopse Plassen achter het bedrijf.

Machineloods
In 2012 liet de familie Vergeer een nieuwe
machineloods bouwen. Bert Vergeer doet het
meeste landwerk zelf en heeft daarom relatief
veel ruimte nodig voor landbouwwerktuigen.

Moestuin
Het stukje grond voor het bedrijf gaf Vergeer
in gebruik aan de buurman, die er een moestuin aanlegde. Zo wordt het stuk goed benut
en hoeft Vergeer het niet zelf bij te houden.
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Brug

Melkstal

Via de brug komt alles het erf op. Bezoekers, tractors, melkwagens. In 2006 is de brug gerenoveerd
en wat verbreed. Dat bleek geen overbodige luxe.
Bij het slopen van de oude brug werd een scheur
van links naar rechts in het wegdek geconstateerd.

De melkstal bevindt zich in de schuur met het donkergekleurde dak. Deze ruimte verbindt daarmee
het woongedeelte met de ligboxenstal. In 2006
werd de melkput helemaal vernieuwd. Vergeer melkt
de koeien nu in een 2x9 zij-aan-zijmelkstal.
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Feestje
Achter de elektrische dubbele deuren is
plek voor twee auto’s en er is een keuken.
Er is ruimte genoeg om een feestje te
organiseren. In de schuur is ook het tanklokaal. Via een ondergrondse leiding komt
de melk vanuit de melkstal in de koeltank.

Waterpeil
De waterhoogte van de sloten wordt
kunstmatig op peil gehouden met onderbemaling door een eigen pomp. Een stabiel waterpeil is nodig vanwege de veengrond, die niet te nat, maar zeker niet te
droog mag worden.

Percelen
Het voordeel van veel sloten is dat je automatisch veel percelen hebt, aldus Vergeer.
Voordat de koeien naar buiten gaan op
de veengrond, maait Vergeer een volledige
eerste snede. In totaal heeft het bedrijf 40
ha grond in gebruik.

Baggeren
Het perceel langs De Meije wordt nu niet
gebruikt voor beweiding. Door uitbaggeren van de vaart komt er regelmatig slib op
het perceel. De grasgroei is daardoor niet
egaal, ook is er meer andere vegetatie.

Botenhuisje
In het spoelhok naast het huis spoelde men vroeger
de melkbussen met water uit De Meije, de smalle
vaart langs het bedrijf. Boven het water bevindt zich
nog een klein botenhuisje. De eigen boot van Vergeer, een 8 meter lange, stalen open schuit ofwel
koolvlet, past er echter niet onder.
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