
           De melkjeep van Stedum 

  

De jeepmelkerij van Stedum was indertijd  
ondergebracht in een coöperatie waarbij 
aanvankelijk zes bedrijven waren aangesloten.   
Piet Norden was van 1956 tot 1963 jeepmelker bij 
de coöperatie en maakte tweemaal per dag een 
ronde van 18 kilometer langs bedrijven in en 
buiten Stedum, Winneweer, Garrelsweer en 
Loppersum. ’s-Middags stonden de melkbussen 
leeg bij de weg, meestal bij de ree naar de 
boerderij. De bussen werden leeg achter in de jeep 
gezet en na het melken weer teruggezet bij de weg. 
De avondmelk bleef de nacht over en de melk van 
de morgen moest bij de weg staan voordat de 
melkrijder langs kwam. De melkrijder bracht de 
melk naar de Domo-fabriek in Bedum. Overigens 
was melkrijder een zwaar beroep: een volle bus 
melk woog meer dan 40 kg en moest van de grond 
af op de vrachtauto worden gezet, soms tweehoog. 
De jeep stond ’s-nachts in een houten stalling 
vlakbij de korenmolen. De jeep kwam uit een 
geallieerde legerdump evenals de Dodge beep die 
daarvoor als melkjeep voor Stedum in gebruik 
was. De installatie had 18 aansluit-punten waaraan 
gelijktijdig drie melkketels (Surge - Melotte) 
werden aangesloten. De vacuümtank staat voor het 
windscherm van de jeep en van daaruit lopen er 
slangen naar de bovenliggende leidingen. Aan de 
onderste leiding, de trekleiding,  konden 
gelijktijdig 16 koeien worden vastgezet.  Op de 
bumper voor de grille staat een luchtgekoelde JAP-
motor voor het opwekken van de werkkracht van 
de vacuümpomp (rechts van de JAP-motor). Onder 
de voorbumper is de uitlaat van de JAP-motor 
zichtbaar. De foto is in 1959 gemaakt door de 
vrouw van Piet Norden, toen nog zijn verloofde.  

 

	

In 1960 werd de jeep vervangen door een Land Rover Series 2.      
De vacuümtank en pomp kregen een plaats achterin de wagen 
evenals de melkketels, waarna er nog voldoende ruimte was 
voor de melkbussen. De werkkracht voor het opwekken van 
vacuüm kwam van de pto (midden) van de Land Rover. De 
coöperatie stopte in 1966. Op 18 december 1969 was er boeldag 
op de Bedumerweg 45 en werd alle levende have en 
boerenbeslag, inclusief de melkjeep verkocht. Piet Norden had 
al zes jaar eerder zijn baan als jeepmelker opgegeven voor een 
functie bij de gemeente Stedum. 


