BEELD VAN BOVEN REIJERS

Hoog en nog altijd droog
Hoog water? De familie Reijers boert al vijf generaties op de splitsing
tussen de Rijn en de IJssel bij Arnhem en is dus wel wat water, én veel
vrachtschepen, gewend. Naast 230 melkkoeien heeft het bedrijf in de
omgeving 220 hectare voor suikerbieten, aardappels en natuurbeheer.

Uitzicht
In de oorspronkelijke boerderij woont oma
Reijers, die een prachtig uitzicht heeft op het
water. Natte voeten hebben de vijf generaties
Reijers in deze boerderij nog nooit gekregen.

Zwembad vol
In het witte huis woont familie Reijers met haar
vier kinderen. Ton (55), Carla (52) en zoon Wim
Reijers (21) runnen het melkveebedrijf. Naast
het huis staan een trampoline en een zwembad. Het laatste staat nu vol met rivierwater.

Ondergelopen huiskavel
De koeien weiden ’s zomers op de huiskavel
van 70 hectare. Het rivierwater zorgt voor een
vruchtbare laag slib, maar omdat het al vijf jaar
geleden is dat de rivier zo hoog stond, brengt ze
nu ook plastic, afval en zelfs hele bomen mee.
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Boom
De boom op het uiterste puntje land hebben Ton
Reijers en zijn vader zelf geplant. Hij staat nu nog
redelijk droog. Bij hoog water houdt Reijers via
Teletekst de waterstand bij Lobith goed in de gaten.
Zo weten ze of ze bijvoorbeeld afvoerbuizen rond
het erf moeten afsluiten tegen het wassende water.

Stal droog houden
Toen de foto werd genomen, stond het water
13 meter boven NAP. Toen in 1995 het water
ruim 16 meter hoog stond, trof de familie
Reijers maatregelen, zoals een extra dijk, om
de oude stal en de sleufsilo’s droog te houden.
In de stal staan nu droge koeien en jongvee.

Kalverstal vlakbij
Naast de melkveestal werd er vlak naast ook
een nieuwe openfrontkalverstal met drinkautomaten gebouwd. Erachter is de loods met
daarin hooi- en stro-opslag en de voerkeuken
voor de zelfrijdende voermengwagen.

Halve meter gezakt
De kunstmatig aangelegde terp waarop de
stal staat, is zes meter hoog. Het erf moet nog
geasfalteerd worden, maar daarvoor moet de
terp nog wat aanzakken. Sinds 2013 is de
grond al een halve meter aangezakt.

Wolfsdak

Film: eiland in de rivier

Binnen in de ligboxenstal van 2013 worden 230
melkkoeien gehuisvest en er wordt gemolken met
een 2x20 swingovermelkstal. Het wolfsdak met
afgeplatte nokgevels zorgt ervoor dat de stal wat
minder hoog oogt in het landschap.

Bekijk schitterende bewegende beelden van het bedrijf van Reijers, als eiland in het wassende water.
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