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Mts. Houtsma
Eigenaren: Thijs, Melvin en Benjamin 
Houtsma

Locatie: Westhoek

Bedrijf: Akkerbouw

Hectare: Totaal 82 ha. Waarvan 28 ha 
aardappelen, 13 ha suikerbieten, 6 ha graszaad,
7 ha zaaiuien en 28 ha wintertarwe

Gebroeders Melvin en Benjamin Houtsma zijn de 
4e generatie die het akkerbouwbedrijf runnen. 
Vader Thijs Houtsma heeft een aantal jaren gele-
den een deel van het bedrijf overgedragen aan 
zijn zoons, maar helpt nog bijna dagelijks mee op 
de boerderij en steekt ook veel tijd en energie in 
het klaarmaken en bezorgen van de agrarische 
producten voor de huisverkoop (o.a. Borgers, 
Bildtstar). 

De broers hebben een duidelijke rolverdeling, 
maar willen beide alle werkzaamheden beheer-
sen. Melvin zet de aardappelen, sproeit, strooit en 
zit op de rooimachine. Benjamin freest, selecteert 
de aardappelen, regelt het inschuren van de aard-
appelen tijdens de oogst en doet de administratie.
 

Rondom het Bildt beginnen de 
kale akkers langzaam groen 
te worden. Door het koude 
voorjaar komen de gewassen 
dit jaar traag op gang. De eer-

ste lange lijnen met pijpjes van de uien 
worden zichtbaar in het veld. Ook komen 
de eerste suikerbieten boven de grond. 
Tegenwoordig allemaal kaarsrecht ge-
zaaid met behulp van GPS apparatuur op 
de trekkers.

De akkers worden groen!
De zon schijnt en het lijkt zomers, maar 
het is nog fris met een noordenwind. In 
de Westhoek inspecteren de broers Mel-
vin en Benjamin Houtsma samen met 
George Pars, van George Pars Graanhan-
del BV de gewassen. De grond is nog erg 
nat, laarzen zijn geen overbodige luxe. 
De dag ervoor is er nog een bui van 11 
mm gevallen. Benjamin vertelt dat hij ’s 
ochtends nog met de schep het land in 
is geweest om het water van het land te 
laten lopen. 

Een ander voorjaar dan de afgelopen 
jaren
In tegenstelling tot de afgelopen droge 
jaren is het dit voorjaar koud en nat in 
het veld. De regen van de afgelopen we-
ken heeft veel gewassen goed gedaan, 
maar er is ook in delen van Friesland 
forse schade ontstaan door hagelbuien 
en wateroverlast. Melvin is blij met de 
regen. “Wij hebben geen schade, bij ons 
staan de gewassen er veel beter voor dan 
afgelopen jaren”. Wanneer de tempera-
tuur oploopt, wordt een inhaalslag van de 
gewassen verwacht. 

Op het perceel uien is goed te zien dat 
de uien in het zogenoemde vlagstadi-
um zitten. Het bovenste steeltje is net 

wat omgebogen, waardoor de uienplant 
net een vlaggenstok lijkt. Mts. Houtsma 
heeft zowel rode als gele uien “Van beide 
wat voor de afzet”. De uien groeien door 
tot ongeveer eind september. Op 1 hecta-
re (2 voetbalvelden) staan bij een goede 
stand 800.000 uienplanten. De Houts-
ma’s gaan voor hoge kwaliteit, zodat de 
uien geschikt zijn voor de supermarkt. 

De suikerbieten staan er hier goed voor, 
op de rijen mist maar zelden een plant. 
Zo goed als de bieten er hier voorstaan is 
niet overal het geval. De heren bekijken 
de suikerbieten nog even goed van dicht-
bij. “Het gaat nog goed met de onkruid-
druk”. Vanaf de herfst zullen de bieten 
worden gerooid. De bieten zijn bestemd 
voor de Cosun Beet Company. Hier wordt 
de suiker uit de bieten gehaald en ver-
werkt in producten, zoals: poedersuiker 
en stroop. 

Ze nemen ook een kijkje bij de aardap-
pelen. De bovenkant van de aardappel-
rug droogt alweer op. Melvin graaft een 
pootaardappel op die al mooi begint te 
kiemen. De broers Houtsma leggen de 
focus op het telen van kwalitatief hoog-
waardige producten. “Hoge kwaliteit 
pootgoed aardappelen is waar wij voor 
gaan”, aldus Benjamin. De oogst van de 
pootaardappelen wordt naar het buiten-
land geëxporteerd om daar nogmaals 
geplant te worden, om uiteindelijk daar 
geconsumeerd te worden.

Genoeg te doen!
Nu de meeste gewassen in de grond zit-
ten is het voor de boeren zaak het gewas 
onkruidvrij en gezond te houden. Door 
de omstandigheden dit voorjaar (koud en 
nat) levert dit wel eens wat problemen op 
en moeten werkzaamheden worden uit-

gesteld. “De gewassen goed inspecteren 
en snel actie ondernemen is daarbij erg 
belangrijk” volgens Melvin. 

Op bezoek bij Mts. Houtsma:
Hoe staan de gewassen ervoor?            

Ferhalen
út ‘t feld
Vanaf deze maand schrijft 
George Pars Graanhandel BV 
elke maand in Bildt.nu een 
‘Ferhaal út ‘t feld’. 

Hiermee willen wij u een kijk-
je geven wat er het jaar door 
gebeurt in de agrarische sector. 
Wat doen de akkerbouwers en 
veehouders het hele jaar? Welke 
gewassen staan er op het land? 
En wat gebeurt er met hun pro-
ducten? 

George Pars Graanhandel BV is al 
meer dan 170 jaar toeleverancier 
van granen, zaaizaden, meststof-
fen en gewasbescherming. Sinds 
1850 zijn wij gevestigd op het 
Bildt en sinds 2016 zijn we actief 
in Flevoland met ons bedrijf 
Poldergraan. Vanuit beide loca-
ties bedienen we akkerbouwers 
en veehouders in Friesland, Gro-
ningen en Flevoland, zowel gang-
baar als biologisch. Meer weten? 
Neem een kijkje op onze website: 
www.parsgranen.nl

Overleg in de wintertarwe (v.l.n.r. George, Benjamin en Melvin)

De uien in het vlaggenstadium.

Inspectie van de stand van de suikerbieten.

Melvin controleert het pootgoed. 


