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SCHERPENZEEL - De familie
Uitbeijerse stelde zaterdag haar
boerderij open voor publiek. Dit in het
kader van de Albert Heijn (AH)
Boerderijdagen. Veel bezoekers
maakten van de gelegenheid gebruik
en kwamen een kijkje nemen.

De familie Uitbeijerse heeft een melkveebedrijf met tweehonderd koeien en vijftig kalveren en een
nertsfokkerij onder de rook van Scherpenzeel. Naast hun bedrijf hebben ze ook paarden, kippen,
schapen en struisvogels van wie ze op de open dag grote leeggeblazen eieren verkochten.
De deelnemende boeren worden voor zo'n open dag geholpen met promotiemateriaal van AH, maar
ze hebben er ook extra werk aan. Rond de boerderij wil je het op zo'n dag toch netjes hebben.
Bekenden en kinderen gaven uitleg aan het bezoek en hielpen met alle kinderactiviteiten en de
catering. Vooral 's morgens was het druk. Uitbeijerse: ,,Onze melk gaat naar kaasfabriek De
Graafstroom. AH koopt de kaas van deze coöperatie van 150 boeren. Zo werden wij hiervoor
gevraagd."
Omdat de familie Uitbeijerse naast het melkveebedrijf als hoofdactiviteit een nertsfokkerij heeft, was
er ook een stand van de Nederlandse Vereniging van Edelpelsdierhouders. Enthousiast vertelden zij
over de nertshouderij.
,,Nertsen zijn hele schone levendige dieren. In maart worden de vrouwtjes gedekt om na 52 dagen
vijf tot zes jongen te krijgen. Die worden opgefokt en later wordt hun pels verkocht. Nertsen krijgen
kip en visafval als voer. Ze houden niet van warmte dus de temperatuur is belangrijk. Een
nertshouderij is een gesloten bedrijf: fokken, kweken en slachten doet men zelf." Uitbeijerse laat
zien: ,,De pelzen zijn in de afgelopen decennia mooier, dikker en groter geworden door de goede
verzorging. Een ander effect van goede verzorging is dat er steeds meer vachtkleuren ontstaan."
Sinds een aantal jaren is Uitbeijerse nertshouder. Hij vond het destijds een uitdaging om zo'n
onbekend dier te gaan houden maar na een jaar wist hij er alles van. Hij vertelt: ,,Ook in Renswoude,
Lunteren, Ederveen en Putten zijn nertshouderijen. Het lijkt een beetje op kuikens houden, maar het
is veel schoner en leuker om te doen."

