BEELD VAN BOVEN VAN ADRICHEM

Boeren op de grens van
glas en gras
De boerderij van de familie Van Adrichem in Schipluiden is omgeven
door het groene grasland van de polders van Midden-Delfland. Maar
de kassen van het Westland zijn aan de horizon niet te missen. Opschuiven zal de grens niet, weten de jonge melkveehouders Marc en
Joost van Adrichem. Samen met hun ouders Cor en Helma melken
de broers 160 koeien. Drie jaar geleden bouwden ze een nieuwe stal.

Multifunctionele loods
De loods is machineberging en dient voor
de opslag van hooi, stro en zaagsel. In de
winter worden enkele spantvakken ingericht als aflammerstal voor de 35
fokooien die de familie Van Adrichem
naast het rundvee nog houdt.

Koeienstal nu voor
jongvee
In 1980 is tegen de oude deel aan een
ligboxenstal met plaats voor 85 melkkoeien gebouwd. Nu loopt in deze stal het
oudere jongvee.

‘Opa Jan’
In de bedrijfswoning voor op het erf woont
‘opa Jan’. Actief meewerken op het bedrijf
lukt hem niet meer. Maar achter zijn rollator
loopt hij dagelijks een rondje over het erf
en vanaf zijn scootmobiel volgt hij met
interesse de werkzaamheden van zijn
opvolgers.
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Oude boerderij
De oude boerderij stamt uit 1920. Hier wonen Marc
en Joost met hun ouders. Het oude pannendak van
de deel is vervangen door golfplaten. Tot twee jaar
geleden stonden er nog pinken op de grupstal. Nu
biedt het gebouw onderdak aan de jongste kalfjes.
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Kassen aan de horizon
De polder waar de familie Van Adrichem boert, zal open
en groen blijven. Maar de glazen stad is dichtbij. Achter
de boerderij zijn de kassen altijd zichtbaar.

Kilometer kavelpad
Door de 42 hectare huiskavel – die volledig wordt benut voor de teelt van gras
– slingert een kavelpad van bijna een
kilometer lang. De Van Adrichems zijn
fanatieke weiders en dankzij dit pad zijn
alle percelen, ook in natte perioden, goed
bereikbaar voor de koeien.

Nieuwe stal
Drie jaar geleden heeft de vof een nieuwe
stal laten bouwen voor 162 koeien. Met
een 2 x 12 zij-aan-zijmelkstal, grote strohokken en een separatieruimte kunnen
de bedrijfsopvolgers weer jaren vooruit.
Boven het tanklokaal is een kantoor gerealiseerd met uitzicht over het erf aan de
ene kant en de stal aan de andere kant.

Overgenomen mestsilo
Oorspronkelijk lagen aan de Gaagweg twee
boerderijen strak tegen elkaar aan. Een
ruilverkaveling bood de buurman in 1996 de
kans om te verplaatsen. De mestsilo nam de
familie Van Adrichem van hem over en deze
heeft nog jaren dienst gedaan. Naast de silo
zijn nog de overblijfselen van een oud stalletje zichtbaar.

Karnmolen als aankleding
Voor de oude boerderij staat een zogenaamde
karnmolen die in vroeger tijd werd gebruikt om boter
te maken met behulp van paardentractie. Een functie
heeft het bouwwerk op deze plek nooit gehad. Het
is destijds neergezet als aankleding van het erf.
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