BEELD VAN BOVEN VERNOOY

Lasagnekuilen en mais

Vrijmetselaars

Tussen de twee bedrijfslocaties liggen vier
grote sleufsilo’s, waarvan er twee gevuld zijn
met mais en twee met lasagnekuil. Achter de
jongveeschuur is ook nog een kleine sleufsilo,
die gevuld is met de laatste snede van het jaar
en die bedoeld is voor de pinken.

Tussen de twee bedrijven in staat een loge voor
vrijmetselaars. In het verleden hebben de vrijmetselaars een klein stukje grond voor het bedrijf van
Vernooy gekocht, waarop een parkeerterrein is
aangelegd. De trekker die op het parkeerterrein
staat, is van de vriend van een overbuurmeisje.

Bedrijfsverbinding
De ouders van Wytske, Tseard en Tine Bijstra, wonen op
de boerderij links in beeld. Het bedrijf is met een pad
langs de werktuigenloods verbonden met het melkveebedrijf waar twee melkveestallen samengevoegd zijn.
Tseard en Tine verzorgen het jongvee, zo’n 140 stuks.

Tussen de verkleurde bomen staat het melkveebedrijf van Bastiaan Vernooy (43) en zijn vrouw
Wytske (42). Ze melken 200 koeien in Hoornsterzwaag, samen met de ouders van Wytske, die op
het aangrenzende bedrijf het jongvee verzorgen.

Melken in herfstkleuren
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Hoanster Molkfeebedriuw
Vanaf de weg is het bedrijf goed herkenbaar door de
naam ‘Hoanster Molkfeebedriuw’, die groot op de stal
staat. Hoanster is de Friese benaming voor Hoornsterzwaag, Molkfeebedriuw betekent melkveebedrijf. De
200 melkkoeien produceren jaarlijks 2,3 miljoen kg
melk, met 4,20% vet en 3,65% eiwit.

Potentiële opvolgers
In het woonhuis wonen Bastiaan en Wytske
met hun vier zonen Rein (17), Mats (13), Jenne
en Ferre (beiden 10). Van de zoons hebben er
een paar interesse in het bedrijf, maar ook in
lesgeven, zoals Wytske ook doet.

Oude stierenboxen
De stierenboxen in de uitbouw, waar schoonvader Tseard de fokstieren hield, worden nu
gebruikt als groepshokken. Ook staat er wel
eens een koe of pink die wordt voorbereid
voor een keuring. De rest van de jonge kalveren staat in groepshokken onder de bomen
naast de uitbouw.

Flinke huiskavel
Achter het bedrijf ligt 100 hectare grond, wat
ideaal is voor beweiding. Inmiddels staat het
melkvee weer binnen, maar volgend jaar gaat
het weer het land in en gaat Vernooy van
standweiden over op roterend standweiden
om grasopname te stimuleren.
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