
Het Boerenleven zoals het was in 

Broek in Waterland 

Iets dat iedere Broeker zou moeten 

weten 



Het leven vanaf ongeveer 1945 in vijf 

onderwerpen  

• Het aantal boeren en boerderijen en de 

bedrijfsgrootte  

• De melk en wat er voor komt kijken 

• Het werk en de mechanisatie  

• De koe, het schaap en het verdwenen varken. 

• Tendensen. Van zout naar zoet. Van varen 

naar rijden. Van handwerk naar hoofdwerk. 



Aantal boerderijen en de 

bedrijfsgrootte  

• 1945            

54 boerderijen waarvan 30 aan Noordkant.  

 20 tot 30% kleiner dan 10 hectare.  

 Zo  50% heeft la d ou o der ijs ge ote  

 Heel Broek 1150 inwoners met 502 

beroepsbeoefenaars,waarvan 140 forens en 

199 in de landbouw werken.  

  



Betrouwbare gegevens 1957  

• Aantal boeren in heel Broek 108 (inclusief Zuiderwoude  
Uitdam) 

• 22% heeft meer dan 50% vaarland. 

• Werken gemiddeld 4389 uur per jaar  

• Verdienen daarmee ongeveer 5.500 gulden  (per VAK) 

• Boeren arbeider verdient volgens CAO 4.700 gulden 

• Men heeft gemiddeld ongeveer 16 hectare 

• 128 melkkoeien per 100 hectare, die gemiddeld 4167 
kilogram melk geven met 3.71 % vet. 10 schapen per 
bedrijf. 53% van bedrijven bij de KI 

• (2012 is gemiddelde veebezetting per hectare iets hoger, 
melk productie is nu per koe 8224 met 4.64% vet) 

 



•  Vanaf 2e wereldoorlog weinig verhuizen naar andere boerderij. Na de invoering van de 

pachtwet  was er de zekerheid dat je niet willekeurig van de boerderij af moest. 

•  Veel bedrijven waren pachtbedrijven , met vaak zeer diverse eigenaren zoals kerken, en 

instellingen  en particulieren tot in Zwitserland toe. 

•  Er werd dus ook weinig geleend bij de Boerenleenbank. 

•  Van 1945 tot globaal 1970 verdwenen er niet echt veel bedrijven. Vaak was opvolging 

door zoon gewoonte.  Wel verdwenen kleine en vaarbedrijven . 

•  Na de oorlog  werd de landbouw erg gestimuleerd vanuit de overheid. Vooral om 

genoeg voedsel te hebben voor de eigen bevolking. Er openden landbouwscholen , 

praktijkscholen, landbouwhuishoudscholen, er was de Rijksvoorlichtingsdienst  met de 

landbouwconsulent die gratis individuele adviezen gaf en proefboerderijen waar de 

kunst afgekeken kon worden. Ook waren er voorlichtingsavonden en blaadjes. Voor 

voeradvies op maat was er de jongen van de Veevoederkern. 

•  Er  was ook veel coöperatie  zin. Er werden er in deze tijd dus diverse opgericht. 

Bekendste was de melkfabriek de CMC waar bijna iedereen aan leverde. Maar ook de 

COMO in Monnickendam voor voer, Cebeco met eigen mechanisatie bedrijf en brandstof 

handel (OK brandstof en smeermiddelen) Coveco voor veehandel. Coöperatieve  

• Raiffeisen  bank.  

 



• In 1957 oprichting EEG, met als doel vrije handel tussen lidstaten en 

concurrentiemacht naar de rest van de wereld. Ook een vaste lage prijs voor  

voldoende voedsel voor de inwoners.  

• Prijze  erde  dus afha kelijk a  Brussel . Sta iele iet al te hoge      
opbrengstprijzen met voor melk leveringszekerheid boeren. Bij teveel kocht 

EEG de voorraden op. (Boter en poederbergen) 

• Vanaf 1945 tot 2002 werd elk jaar vooraf  een garantieprijs  afgekondigd.  

• Begin 1960 invoering melkmachine en trekker waardoor eventuele knecht  

overbodig werd en bedrijven konden groeien.  

• Tussen 1960 en 1982 ( jaar van invoering superheffing) ruime verdubbeling 

melkhoeveelheid Nederland. (5 miljoen voor de oorlog, 6 miljoen 1960 , 13 

miljoen 1983 en 12 miljoen nu.  

• Deze periode was de meest intensieve. Zo veel mogelijk koeien houden  en 

elk produ ere . ‘elatief goedkope Koeienbiks  i  ulksilo s. Sa e gesteld 
uit goedkope grondstoffen van buiten EEG en restproducten industrie. Veel 

kunstmestgebruik en landhonger.  Ook door eerder maaien betere kwaliteit 

wintervoer.  

• Ongeveer 1968 invoering melkkoeltank. Eerst vrijwillig later (ongeveer 

1980) verplicht. Voor een aantal boeren reden om te stoppen met melken.  

• Rond 1970 invoering ligboxenstal. Bekend voorbeeld is de bouw van nieuw 

bedrijf aan de Overlekergouw (Groot/ Spaans). Dit betekende dat een ieder 

op een gegeven moment voor de keuze komt. Nieuwe stal bouwen of 

stoppen.  

 



Overzicht garantie prijzen melk in gulden centen per 

liter.  
2004 invoering melkpremie (vast bedrag per liter en de markt doet zijn 

werk) 2006 ontkoppeling vaste premie per liter. 

1945 15/16 1953 20 1961 28.3 

1946 18/19 1954 20.6 1962 28.1 

1947 19 1955 22/ 23.7 1963 27 

1948 18/20 1956 22.4 1964 29/ 32.65       

1949 17.5 1957 23 

1950 17.5 1958 28.4/29.8 

1951 17.5 1959 28.9 

1952 20 1960 28.9 (2012) (+/- 75c) 



1852 
(aan de telfout bij varkens is te zien dat het getal niet klopt. Bij 69 varkens in Boek klopt optelling wel. )  



Trend aantal bedrijven en grootte 
1945 in Broek (dorp) alleen 54 bedrijven met gemiddeld 13 koeien en 12 

hectare land. 

1957 in heel Broek 108 bedrijven met 18 melkkoeien, 10 schapen en 16 Ha. 

land. Omgerekende melkproductie 9.779 kg 48+ volvette kaas per bedrijf. 

1980  in heel Broek 60 bedrijven 33 melkkoe 40 schapen met lam en 22 

hectare land.  

1990 in heel Broek 50 bedrijven met 30.5 melkkoeien, 40 schapen en 27 

hectare. 

1991 Heel gemeente Waterland 203 bedrijven met 29 melkkoe, 49 schaap en 

26 hectare. 

2000  79  mekveebedrijf 46 koe, 70 schaap en 51 Ha. 73 niet melkvee 

2011   50 melkveebedrijf 71 koe 77 hectare. Omgerekende melkproductie 

104.938 kg 48+ volvette kaas. Daarnaast 77 bedrijven met niet melk vee. 

Schapen, vleesvee, paarden en geiten. 

2012 Broek  (Dorp) 9 melkleverende bedrijven en ongeveer 11 niet 

melkleverend.  



Boerderij bestaand 

1945 

 

Boerderij bestaand 

1945  nog in gebruik 

voor melkveehouderij  

Boerderij gebouwd na 

1945 nog in gebruik 

 

Boerderij na 1945  nog 

in gebruik voor 

melkveehouderij  

Boerderij  1945 

voorbestemming 

 

Boerderij 1945 

verdwenen 

Boerderij na 1945 

woonbestemming  

 

 



De melk en wat er voor komt kijken 

• Eeuwenlang boter en kaasbereiding op de boerderij 

• Rond 1850 trek naar de steden, dus duurdere arbeid op de 
boerderij. 

• 1856 uitvinding gecondenseerde melk 

• 1869 Eerste margarine op de markt. 

• Uitvinding melkroom centrifuge. Hierdoor fabrieksproductie. 
1871 richt J. Muller kaasfabriek op in Broek in Waterland voor 
zware Amerikaanse kazen. 1872 gesloten en verplaatst naar 
Wieringerwaard.  

• Toch vooral levering verse melk aan de stad 
via melkschuiten. 

 



Waterlandse melkschuit  



Melk ophalen in de Woude 





Melk naar de consument 

• Melk werd in alle vroegte naar de stad gevaren en verkocht  

aan handelaren. 

• Die mengden het lustig aan met water. In Amsterdam 

maximaal 12 liter loodvrij bij 30 liter melk.  

• November 1940 verplicht 2.5% vet. Melk moest dus eerst 

bewerkt worden in fabriek. (Pasteurisatie en standaardisatie). 

• Nu is volle melk 3.5%, halfvol 1.5% en mager 0.3%. 

• Transport na 1945 voornamelijk per vrachtauto naar 

melkfabriek. In stalen bussen 30 liter. Aluminium 40 liter. 

• 1970 begin gekoelde bewaring in melktanks met aansluitend 

vervoer per tankauto.  

 



1.000 liter melk  



4.000 liter melk  



32000 liter melk per auto  



Melken  

• Tot 1960 vooral handmelken (5 koe per man per uur) 

• Invoering machine melken omstreeks 1960 (1 of 2 melkketels 
per persoon met in begin hand namelken) 15-25 koe per 1.5 
uur 

• Melkleiding en doorloopwagen omstreeks 1974 (4-6 
melkstellen per man (niet meer namelken) 30-40 per 1.5 uur 

• Melkput bij ligboxenstal vanaf 1975 (8-16 melkstellen per man 
met vaak automatische afname) 50-100 per 1.5 uur 

• Robot  vanaf 2000 Per robot ongeveer 65 koeien 2 á 3 keer 
per dag 

• Carrousel vanaf 2008 (36-54 melkstellen per man) 90-250 per 
1.5 uur 

 







De Gier senior  



. 





Carrousel  





Stallen 

• Grupstal Noord-Hollandse met kop naar de 

muur (geen voergang) 

• Grupstal Zuid-Hollands koppen naar elkaar 

met ertussen voergang (de deel) mestgang 

achterkoeien 

• Lixboxenstal  









Hooien en inkuilen 

• Vroeger maaien met zeis (hannekemaaiers) 

• Later maaien met paard en maaibalk 125 cm  

• Trekker met maaibalk 125 cm (3 km per uur) 

• Trekker met 1 cirkelmaaier (Eerst 135 cm, later 

190, 280) en met 2 maaiers 560. 3 maaiers 

900 cm breed maaien (8 tot 15km per uur) 













Schudden  

• Schudden met de vork 

• Met harkkeerder achter paard (Nicholson) 

• Met vorkjesschudder achter paard 

• Aftakas aangedreven trommelschudder 

• Aftakas aangedreven cirkelschudder van 350 

cm tot uiteindelijk 12 meter 



Vorkjesschudder 



Gecombineerde 



Trommelschudder 



cirkelschudder 



Harken 

• Met de hand en de hooihark 

• Met paard 200 cm 

• Met paard of trekker bodemaangedreven 

Vicon Lely 300 cm 

• Met gecombineerde 300 cm  

• Met cirkelhark enkel of dubbel van 350 tot 

850 cm  

 











Dubbele cirkelhark  



Transport hooi en kuilgras  

• Op wagen laden met vork 

• Hooihopen schuiven en die met kar naar huis 

brengen. 

• Hooihopen met schuif achter trekker naar huis 

• Balenpersen 

• Opraapwagen  

























Hooi of kuilgrasbalen maken 







Moder e ierka te  ale pers 



Met losse wikkelaar 



Ronde kuilgras balenpers met 

wikkelaar 



Ronde kuilgrasbalen laden op wagen 



Kunstmest, stalmestmest en 

onkruidbestrijding 

• Eerst met de hand uit een emmer of bak 

• Daarna diverse paard/trekker brede machines 

• Breedwerpig met centrifugaal of pendel 
strooier 

• Stalmest met kruiwagen over het land 

• Paard met sleepbak en bootaanvoer 

• Wielaangedreven mestwagen  

• Trekker aangedreven 



Kunstmest strooien met 

de hand 









Onkruidspuit 

achter paard  
 



Veeverbetering 

• 1953 KI station aan Peereboomweg geopend. 

• Koeien gaven toen gemiddeld 4100 liter melk met 
3.71% vet.  

• Nu ongeveer 8200 liter met 4.64% vet. 

• Verbetering door gebruik betere KI stieren, 
betere voeding en selectie. 

• Koeien zijn hoger, hebben minder vlees op de 
botten, hebben geen doorgezakte grote uiers 
meer, kalveren makkelijker en hebben minder 
zi  i  de stier. 

 







Jan Nierop  



Melkcontrole  

 

• Maandelijks wordt melkhoeveelheid gemeten 

• En wordt monster genomen voor onderzoek 

naar gehaltes. 

• Voeger met driepoot, unster en melkemmer 

• Later in doorstroom apparaat of meting in 

melkopvangglas 

• Voor robot apparaat 24 uur bij robot.  





Voeding 

 

• Rond 1950. Er was alleen hooi en wat stinkende kuilgras. 

• Voor bijvoeding was er een zak lijnmeel om pap 

(slobber) te maken, een zak bietenpulp, een zak 

gemengd meel (vaak gemalen granen) en koeien 

koek. 

• Verder veel enkelvoudige producten als GFT, 

aardappelmoes (van de zetmeel fabriek), 

erwtenlof, bierbostel, suikerbietenblad en 

gedorsen hooi. Later nog bloembollen.  



COMO Monnickendam 



Veekoeken fabricage  

 







• Door gebruik kunstmest meer opbrenst.  

• Er wordt eerder gemaaid. Gras bevat dan 

minder stengels en meer voeding.  

• Krijgen meer krachtvoer. Dit is ook beter 

afgestemd op de behoefte.  

• Nu ook wel wat meer enkelvoudige producten 

als ingekuilde mais, witlofpennen en 

aardappelafval.  





Bulkauto krachtvoer 



Garage Hoogetoorn 

• Eerste echt groot mechanisatiebedrijf in 

Broek.  

• Vooral International Harvester Farmall 

trekkers.  

• Melktransport  

• Luxe auto s 

• Brandstof handel  

• Paardenopkoper 















Transport  

• Varen met boot en duwstok (bomen) 

• Paard met sleepbak voor mest en grond op 
het land.  

• Paard en drie wieligewagen met houten 
wielen. 

• 1950 luchtbanden driewielwagen  

• Trekker voor de driewielwagen, later 4 wielige 
landbouwwagen maar vooral voorkant aan 
trekker en achter 1 of 2 assen met tot 8 wielen 







 













Slootschonen  

• Met de hand 

• Voor en achteruit met de trekker met 

sloothaak (1962- 1990 

• Vijzel (Broeker ontwerp) 1975-2005 

• Zijsloter vanaf 1990 

• Schatting 420 kilometer sloot  









Van zout naar zoet 

• Na watersnood al het land omgespit 

• Vooral sinds 1940 verandering in vegetatie. 
(brakwatervegetatie verdwijnt) Verzoeting 
IJsselmeer 

• Gasbronnen gedicht 1990  

• Koeien kunnen uit sloot drinken  

• Nu grote watereppe en grote lisdodde. 
Zwanenbloem is er spontaan gekomen 
Waterlelie begint langzaam te komen  

 



Noordmeer onder water 1916 








