
Woensdag 19 oktober 2022

7
Bildt.nu

Mts. F v/d Schaar & 
H. Miedema
Eigenaren: Freerk en Herta van der Schaar-Miedema

Hectare: Totaal 60 ha. Met wintertarwe, (poot)aardap-
pelen, uien en suikerbieten.

In 1972 is de vader van Freerk op de boerderij aan de 
Oudebildtdijk gekomen. Hij moest hier wel even goed 
over nadenken voor hij deze beslissing nam, want de 
Flevopolder lonkte ook. 

Vanaf zijn 20ste zit Freerk in de maatschap. Echter 
wist hij in het begin nog niet zeker of hij echt boer 
wou worden. Toen Freerk 30 was hakte hij de knoop 
door, doordat het boerenleven niet te combineren was 
met zijn baan en gezinsleven koos hij ervoor volledig 
boer te worden. In 2002 is Herta bij in de maatschap 
gekomen. 

Freerk en Herta runnen tegenwoordig samen het ak-
kerbouwbedrijf. Herta is dit jaar gestopt met haar werk 
in het ziekenhuis, zodat ze meer op de boerderij mee 
kan werken. De taakverdeling zijn Herta en Freerk nog 
aan het uitvogelen, maar ze vormen samen een goed 
team.

De oogstwerkzaamheden lopen op zijn 
eind. Dit betekent dat de eerste gewas-
sen de grond weer in kunnen. Vanaf half 
september is er gestart met het zaaien 
van de wintergerst en vanaf begin ok-
tober met de zaai van de wintertarwe. 
Zo ook bij Mts. van der Schaar-Miede-
ma die voor hun boerderij aan de Oude 
Bildtdijk wintertarwe aan het zaaien 
zijn.

Zaaien
Freerk van der Schaar is net op een 
nieuw perceel begonnen met het zaaien 
van wintertarwe. Met een zaaimachine 
en trekker op GPS kan Freerk zijn gra-
nen goed in rechte lijnen zaaien. Zijn 
vrouw Herta gaat voor de zaaimachine 
uit op de trekker met de ploeg erachter. 
“De grond is niet droog genoeg om al-
leen te woelen, de grond wordt nu eerst 
geploegd voor een optimale teelt”, legt 
Freerk uit.

Wintertarwe wordt in Nederland verre-
weg het meest geteeld van alle granen 
(108.574 ha in Nederland). Elk tarweras 
heeft zijn eigen eigenschappen. Mts 
van der Schaar- Miedema zaait twee 
verschillende rassen wintertarwe, na-
melijk Extase het grootste ras in Neder-
land en Talent een ras met zeer goede 
opbrengsten. “Het is belangrijk dat het 
ras bij deze streek past, zodat het ras het 
hier goed doet.” Gerst of andere granen 
zaaien Herta en Freerk niet, “Wij hou-
den het bewust bij één soort graan, dit 
is eenvoudiger met de werkzaamheden, 
zoals het verstellen van de machines en 
oogsten”, zegt Freerk. 

Vermeerdering
Een deel van het zaaizaad koopt Van 
der Schaar nieuw aan bij George Pars 
Graanhandel BV en een deel van de win-
tertarwe die gezaaid wordt is bewaard 
van eigen oogst van afgelopen zomer. 
Deze tarwe laten ze schonen en ont-
smetten bij George Pars Graanhandel 
BV, zodat het geschikt is als zaaizaad. 

George Pars Graanhandel BV produ-
ceert (“vermeerderen”) haar eigen zaai-
zaad. Jaarlijks worden een 8-tal veelbe-
lovende rassen gekozen door Pars om 
te vermeerderen en daarnaast wordt bij 
Poldergraan ook nog een 15-tal rassen 
vermeerderd. Het zaaizaad wordt ver-
bouwd door verschillende telers in de 
regio.

Het geoogste zaad uit de vermeerdering 
van George Pars Graanhandel BV wordt 
in de oogst apart opgeslagen in silo’s, 
gedroogd, geschoond en wordt vervol-
gens gekeurd door de NAK (Nederland-
se Algemene Keuringsdienst). De NAK 
controleert het zaaizaad onder andere 
op de kiemkracht, raszuiverheid en ge-
zondheid van het zaad. Het goedgekeur-
de zaad wordt vervolgens door George 
Pars Graanhandel BV ontsmet en opge-
zakt in bigbags of zakgoed, zodat het in 
de herfst weer de grond in kan. 

Markt
Ondanks de hoge prijzen op de graan-
markt teelt Van der Schaar dit jaar niet 
meer granen dan andere jaren. “Wij 
telen met onze 24 hectare al vrij royaal 
tarwe in ons bouwplan”. “Dit zou daar-
naast ten koste gaan dan van een ander 

gewas en daarnaast zijn wij ook niet 
echt van de snelle veranderingen”, ver-
telt Freerk. 

Over afgelopen oogst zijn ze tevre-
den. “Eigenlijk alle gewassen hebben 
evenveel of meer dan gemiddeld op-
gebracht.” De omstandigheden waren 
volgens Van der Schaar dit jaar vrij goed 
hier in de regio, met af en toe een re-
genbui. 

Herfstwerkzaamheden
op het veld

Ferhalen út ‘t feld

George Pars Graanhandel BV 
schrijft de komende maanden 
weer een ‘Ferhaal út ‘t feld’. 
Hiermee willen wij u een kijkje 
geven wat er in een jaar gebeurt 
in de agrarische sector.

George Pars Graanhandel BV is 
al meer dan 170 jaar toeleve-
rancier van granen, zaaizaden, 
meststoffen en gewasbescher-
mingsproducten. Sinds 1850 is 
het bedrijf al gevestigd op het 
Bildt en sinds 2016 ook actief 
in Flevoland met Poldergraan. 
Vanuit beide locaties bedienen 
we akkerbouwers en veehou-
ders in Friesland, Groningen en 
Flevoland, zowel gangbaar als 
biologisch.
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Freerk van der Schaar aan het wintertarwe zaaien 

Boerderij Mts. Van der Schaar – Miedema 


