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Mts Y.P. v/d Werff 
en A. Bouma
Bedrijf: Akkerbouw in Oudebildtzijl

Bouwplan: Pootaardappelen, uien, suikerbieten, 
tarwe, graszaad. Totaal 130 hectare.

Ytzen Pieter en Anneke runnen samen het ak-
kerbouwbedrijf. Anneke is verantwoordelijk voor 
de administratie en Ytzen Pieter voor de gehele 
teelt, oogst en aflevering. Hierbij krijgt hij hulp 
van enkele ZZP’ers en studenten. Ook hebben ze 
elk jaar een stageloper. Op dit moment is er een 
stagiair uit Frankrijk.Van der Werff is ook actief 
veredelaar van aardappelrassen voor HZPC. Het 
laatste proefveld in Zeewolde met enkele hon-
derden rassen hebben ze half oktober geoogst. 
Ze zoeken naar nieuwe Phytopthora en virus 
resistente aardappelrassen. Ook vermeerderen ze 
enkele hectares graszaad. Van deze oogst worden 
graszaadmengsels gemaakt voor paardenweiden 
en voetbalvelden. Als hobby heeft de familie en-
kele Wagyu vleeskoeien. Ytzen Pieter houdt zich 
hiernaast graag bezig met innovaties. Dit jaar is er 
daarom een nieuwe energiezuinige loods met de 
modernste bewaartechnieken gebouwd.

Enkele weken geleden heeft Mts. van der 
Werff het eerste deel van zijn suikerbie-
ten geoogst. Loonbedrijf AG de Vries uit 
de Westhoek rooit de suikerbieten voor 
van der Werff. Naast de drukte in de bie-
ten was er afgelopen weken volop actie 
met zaaien van de wintertarwe en oog-
sten van de laatste aardappelen.

Bietencampagne
Half september is de “bietencampagne” 
van de Cosun Beet Company (suikerfa-
briek) weer begonnen. Het eerste deel 
van zijn suikerbieten heeft Ytzen Pieter 
afgeleverd, half november en rond de 
kerst staat hij ingepland om de rest te 
leveren. De suikerfabriek bepaald voor 
een ieder de afleverdata. De bieten moe-
ten dan op een bult liggen, zodat een 
kraan ze op vrachtwagens kan laden om 
naar de fabriek in Groningen te trans-
porteren. Deze leverdata zorgen voor 
een constante aanvoer in de fabriek. 
“Het nadeel van de vastgestelde datums 
is dat wij soms ook moeten bietenrooi-
en als de omstandigheden niet ideaal 
zijn en het land nat is. Hierdoor komt er 
meer modder op de openbare weg, wat 
wel eens hinder geeft. Dit maken wij dan 
zo spoedig mogelijk schoon.” verteld Yt-
zen Pieter.

In de fabriek van de Cosun Beet Compa-
ny wordt voor elke teler het gewicht en 
het suikerpercentage berekend. “Onze 
suikerbieten hadden 16,8% suiker deze 
eerste levering”, verteld Ytzen Pieter. 
Dit is ook ongeveer het gemiddelde 
van Nederland. In de fabriek worden de 
suikerbieten vervolgens gewassen, ge-
sneden en gekookt. Uit het sap komen 
suikerkristallen, hiervan worden allerlei 
suikerproducten gemaakt.

Het doel van Ytzen Pieter is om 17 ton 
suiker per hectare te halen. Een goede 
rassenkeuze is volgens hem belangrijk 
voor een goede bietenopbrengst. “Een zo 
zoet mogelijk ras zoek ik uit, daarnaast 
houd ik de nieuwste ontwikkelingen van 
rassen goed in de gaten. Ook selecteer ik 
op een ras die wij zo biologisch mogelijk 
kunnen telen, met een zo hoog mogelijke 
ziekteresistentie”.

Zaaigranen
Mts. van der Werff zaait direct na de bie-
tenoogst de wintertarwe. George Pars 
Graanhandel schoont en ontsmet de tar-
we vooraf. Het stro en de onkruidzaden 
worden uit de tarwe wordt gehaald en er 
wordt een beschermlaagje om de tarwe 
gebracht voor een betere opkomst. Door 
de granen al in de herfst te zaaien is het 
land bedekt tijdens de winter. Dit voor-
komt uitspoeling van mineralen en be-
vorderd de groei in het voorjaar.

Ook bij de rassenkeuze van de tarwe let 
Ytzen Pieter op de ziekteresistenties. 
Er zijn vele verschillende rassen met elk 
net andere eigenschappen. De ene heeft 
een iets betere opbrengst en de ander 
heeft een hogere resistentie tegen ziek-
ten. Mts van der Werff vermeerderd ook 
zaaizaad voor George Pars Graanhandel. 
De opbrengst van deze tarwe wordt in de 
herfst dan weer gezaaid.

Organische mest
Tijdens de teelt van zijn gewassen ge-
bruikt van der Werff voornamelijk or-
ganische mest. “Dit is het beginsel van 
onze voedselketen”. Dierlijke mest bindt 
zich aan de grond en komt langzaam vrij. 
Dit geeft tijd om mineralen op te nemen, 

legt Ytzen Pieter uit. Daarnaast stimu-
leert het ook het bodemleven, wat de 
kringloop ten goede komt. “Organische 
stof is de basis en kunstmest is voor de 
fine-tuning”. Als in de toekomst steeds 
meer gericht wordt op biologische akker-
bouw is dierlijke mest noodzakelijk.

Herfstwerkzaamheden in volle 
gang bij Mts. van der Werff
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George Pars Graanhandel BV 
schrijft iedere maand in Bildt.nu 
een ‘Ferhaal út ‘t feld’. Hiermee 
willen wij u een kijkje geven 
wat er gebeurd in de agrarische 
sector.

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 Pol-
dergraan. Vanuit beide locaties 
bedienen we akkerbouwers en 
veehouders in Friesland, Gronin-
gen en Flevoland, zowel gang-
baar als biologisch.
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