BEELD VAN BOVEN KEESOM

Omringd door bloemenpracht
Bloembollenvelden zetten een
groot deel van Nederland op
dit moment in bloei. Zo ook in
het Noord-Hollandse Nieuwe
Niedorp rond de boerderij van
Willem en Mariët Keesom.
Veel toeristen fotograferen de
circa 60 koeien grazend voor
de bloemenzee.
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Bollen van BzV-boer Tom

Ruim 40 millimeter regen

Familie Keesom ruilt ieder jaar grond met de buurman,
bollenkweker en Boer zoekt Vrouw-boer Tom. Dit jaar
staat er twee hectare bloembollen in de huiskavel van
Keesom. Op de kleigrond kunnen bloembollen maar
één jaar op een perceel staan, waarna er eerst weer vijf
tot zes jaar gras komt voordat de bollen terugkeren.

In één nacht tijd viel er eind april ruim 40 millimeter regen in
Nieuwe Niedorp. Dankzij de nieuwe sleufloze drainage van dit
voorjaar kon Keesom de koeien toch buiten houden. Alleen
rond het kruispunt van percelen is het wat modderig. De koeien gingen 13 april voor het eerst naar buiten tijdens opnames
voor de tv-zender 24Kitchen in het weiland van Keesom.
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Witte nummerborden

Zelfvoorzienend in stroom

Op de landwegen rond de bollenvelden
rijden in deze periode veel bussen en
auto’s met witte nummerborden: Poolse
medewerkers voor het uitselecteren van
met virussen geïnfecteerde bloembollen,
en ook heel veel Duitse toeristen, die het
Nederlandse cultuurgoed op de foto vastleggen.

Op de zuidoostkant van zowel de koeien- als de
jongveestal liggen sinds drie jaar zonnepanelen.
Hiermee is het bedrijf netto zelfvoorzienend in de
elektriciteitsbehoefte.

Vlot melken
In 2005 vervingen de melkveehouders
de oude 2x4 stands-melkstal door een
2x10 stands. Binnen een uur zijn de
koeien nu gemolken en is er tijd voor
het andere werk.

Bouwjaar onbekend
Achter de bomenrij staat het woonhuis
van familie Keesom: een echte NoordHollandse oude stolpboerderij. Omdat
het gemeentehuis een keer is afgebrand, is het exacte bouwjaar onbekend, maar het ligt ergens in de 18e of
19e eeuw.

Grasvoorraad

Kavelpad

Nog enkele meters grasvoorraad telt
deze sleufsilo, maar op hoeft het niet
voordat de nieuwe eerste snede komt.
Achter de bloeiende bomenrij ligt al een
lege sleufsilo te wachten op de nieuwe
wintervoorraad.

Een kavelpad van zo’n 250 meter lang maakt
ook de achterste percelen van de 22 hectare
grote huiskavel bereikbaar. Gescheiden door
een drukke weg ligt nog tien hectare grasland,
dat niet met de melkkoeien, maar wel met het
jongvee kan worden geweid.
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