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Wuivend graan,
bloeiende aardappel-
velden en een typisch 

Hollandse wolkenlucht 
boven een strakke 

horizon. Dat is de 
wereld waarin Jan 

Syds Jensma woont en 
werkt. De jonge akker-

bouwer aan de Nieu-
webildtdijk geniet van 

het landschap, de 
gewassen en de vrij-

heid van boer zijn.

‘Een boer is niet altijd 
aan het werk’
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delijk voor de gewasbescherming en –verzorging. In het 
voorjaar helpt hij mee met het klaarmaken van het land en 
het zaaien en poten van de gewassen. Zodra deze beginnen 
te groeien, is het zaak ze vrij van ziekten en plagen te hou-
den en onkruid tegen te gaan. ‘Ik maak gebruik van compu-
terprogramma’s om de meest ideale omstandigheden om te 
spuiten uit te zoeken. Vaak is dat ’s ochtends en ’s avonds, 
omdat het dan minder hard waait. Ook werken veel midde-
len minder goed bij felle zon,’ legt hij uit. Spuiten is onver-
mijdelijk, stelt hij. ‘Als je het niet doet, krijg je te maken met 
onkruid, ziekten en plagen en dat gaat ten koste van je 
opbrengst. Dan moet je wel veel personeel hebben om alles 
onkruidvrij te houden. Maar een klein deel zou op zich wel 
biologisch kunnen, wat dat betreft sta ik overal voor open.’

Kennis
De kennis over spuittechnieken en middelen deed Jan Syds 
deels op op AOC Friesland (MBO) en het Van Hall Instituut 
(HBO), maar vooral op voorlichtingsavonden en bijscholings-
cursussen daarna. ‘Eigenlijk begint het leren pas als je van 
school af bent,’ zegt hij. ‘Eenmaal op het bedrijf kom je in 
specifieke situaties terecht en kun je je vakkennis gericht 
vergroten.’ Jan Syds is ook bestuurder van de AJF, de Agra-
rische Jongeren Fryslân. Hier kunnen leden specifieke cur-
sussen op het gebied van ondernemerschap, financieel 
inzicht en bedrijfsovername volgen. Daarnaast is de AJF de 
belangenbehartiger voor jonge boeren richting politiek en 
landbouworganisaties en een belangrijk netwerk voor de 
jonge boeren – de organisatie telt 850 leden tussen de 16 en 
35 jaar – om elkaar te ontmoeten en over hun vak te praten. 

Jan Syds (28) is de zesde generatie Jensma’s op het akker-
bouwbedrijf op het Bildt. In 1865 kreeg de gardenier Theunis 
Goffe Jensma uit Holwerd de mogelijkheid om het akker-
bouwbedrijf aan de Oudebildtdijk nummer 1127 te pachten. 
Het bedrijf wordt nu gerund door de vijfde generatie: Goffe, 
Sjoerd en Gerlof en de zesde generatie: Andries en Jan Syds, 
de zonen van Goffe. Het bedrijf op nummer 1127 is nog steeds 
de basis van de onderneming, maar het bedrijf is inmiddels 
gegroeid naar meerdere boerderijen. Jan Syds woont op één 
daarvan, op nummer 153 aan de Nieuwe Bildtdijk. De Jens-
ma’s hebben 380 hectare in gebruik. Ze verbouwen er poot- 
en consumptieaardappelen, suikerbieten, winter- en zomer-
tarwe, wortelen en uien en ze verhuren een deel voor de ver-
bouw van snijmaïs voor twee melkveehouders.

Basis
De basis van het bedrijf is de pootaardappelteelt; hiervan 
wordt 123 hectare verbouwd. Meer is niet mogelijk. Aardap-
pelen mogen vanwege de ziektedruk maar eens in de drie 
jaar op hetzelfde perceel worden verbouwd. Om een goede 
vruchtwisseling te krijgen en om het risico te spreiden zijn 
ook andere gewassen in het bouwplan opgenomen. De poot-
aardappelen worden na de oogst opgeslagen in de grote 
opslagloods en in de winter gesorteerd en klaargemaakt 
voor de export. Via het handelshuis HZPC gaat het pootgoed 
de hele wereld over; vooral naar Noord-Afrika, Rusland, 
Zuid-Europa en de Oostbloklanden, maar ook Cuba en Zuid-
Amerika zijn afnemers van Nederlands pootgoed. De vijf 
Jensma’s, bijgestaan door twee vaste medewerkers, hebben 
ieder hun eigen taak op het bedrijf. Jan Syds is verantwoor-
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En dat laatste doet Jan Syds met passie. ‘Ik heb niet van 
jongs af aan geroepen dat ik boer wilde worden. Maar ik 
hielp wel mee op het bedrijf en ging daarom bijna vanzelf-
sprekend naar de landbouwschool. Het is mooi werk, je bent 
in de natuur en je werkt zelfstandig. En er is veel afwisse-
ling; ieder seizoen brengt ander werk met zich mee. In het 
voorjaar het zaaien en poten, in de zomer de verzorging van 
het gewas en daarna in de nazomer en herfst de oogst. Als 
het dan een natte herfst is zoals vorig jaar, is het hard wer-
ken om de oogst goed uit de grond te halen. Maar dan ga je 
er ook met z’n allen voor.’ In de wintermaanden verplaatst 
het werk zich naar binnen. Dan rollen alle pootaardappelen 
over de sorteerband en is het vooral een kwestie van goed 
opletten en kluiten en beschadigde aardappelen uit de 
stroom aardappelen halen. ‘Als je de hele dag achter de 
band zit, zit je wel eens op de klok te kijken,’ erkent de jonge 
akkerbouwer. ‘Maar je hebt altijd leuk en minder leuk werk, 
dat is in elk vak zo.’

Imago
En hij is echt niet altijd maar aan het 
werk, benadrukt hij. ‘Dat imago drukt 
nog wel wat op de boeren, vind ik. 
Maar dat valt wel mee. Ik ben geen 
boer geworden om altijd aan het werk 
te zijn. Ik vind vrije tijd belangrijk en 
ga graag skeeleren, fietsen, motorrij-
den of klussen. Bovendien kun je op 
zo’n groot bedrijf de taken verdelen en 
werk van elkaar overnemen.’ Over 

imago gesproken: wat vindt hij van het KRO programma 
‘Boer zoekt Vrouw’? ‘Een mooi programma. Ik denk dat de 
burger nog een stereotype beeld van ‘de boer’ heeft en ‘Boer 
zoekt Vrouw’ laat juist zien dat er veel verscheidenheid 
onder de boer is, net als in de maatschappij. Ze volgen zowel 
de traditionele boer als de moderne ondernemer en dat vind 
ik het mooie van het programma.’ Zelf heeft hij nog geen 
vriendin. ‘Maar als ik een vriendin zou hebben, verwacht ik 
niet dat ze meehelpt op het bedrijf. Belangrijk is wel dat je 
een vriendin hebt die begrip heeft voor de landbouw en 
begrijpt dat werk op de boerderij voor gaat. Als je een vrien-
din hebt die niet van een boerderij komt, is het soms wel 
eens moeilijk voor hun te begrijpen.’
Als jongste telg op het bedrijf is hij nog niet aan gehele 
bedrijfsovername toe. ‘Mijn broer en ik zijn de eersten van 
de volgende generatie die nu in het bedrijf meedraaien. Of er 
ook nog neven tot het bedrijf toetreden is nog een vraagte-
ken, ze zijn namelijk nog erg jong.’ Als boerenzoon heeft hij 
de mogelijkheid om boer te worden, realiseert hij zich. ‘Voor 
een niet boerenzoon is dat bijna onmogelijk. Als boerenzoon 
groei je langzaam in het bedrijf. Soms gebeurt het wel dat 
een boer geen opvolger heeft voor zijn bedrijf maar niet wil 
dat het bedrijf stopt en het overdoet aan een werknemer.’ De 
agrarische bedrijven worden steeds groter en niet iedereen 
is daarvan gecharmeerd, weet Jan Syds. ‘De schaalvergro-
ting is niet te keren, maar stuit soms op tegenstand uit de 
omgeving. We proberen hier op een zo verstandig mogelijke 
manier mee om te gaan, zodat omgeving en landbouw goed 
samengaan.’ ‘Het hele landschap hier wordt gevormd door 
de boeren. Natuurlijk hebben wij aandacht en liefde voor de 
natuur, anders waren we geen boer. En een mooi perceel 
suikerbieten of aardappelen is voor mij een mooi stukje 
natuur. Daar geniet ik van.’ •
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‘We spuiten wel zo weinig mogelijk, 
met minder middel en een lagere 

dosering. Biologische telen is op zo’n 
groot bedrijf geen optie’


