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Bekijks voor veiling loonbedrijf
MARIA DEL GROSSO

Sommige bezoekers kwamen uit so-
lidariteit met de eigenaar, die om ge-
zondheidsredenen moet stoppen.

Leen Kats uit Hoeksche Waard
draait belangstellend om een machi-
ne heen, maar is geenszins van plan
er een bod op te doen. Hij is naar
Vrouwenparochie gekomen om zijn
collega te steunen. ,,Ik heb ook een
loonbedrijf. In 1993 heb ik Allard le-
ren kennen op een cursus. Sindsdien
hebben we contact gehouden.’’

Eigenaar Allard Miedema (42)
staat in een van de loodsen een stuk
taart te eten. ,,Wy ha tsjin ús sels
sein: dit is gjin begraffenis, dy meit-
sje je mar ien kear ûnbewust mei. It
is ek gjin feest, mar wol in reuny. Us
lêste kâns om sjen te litten wat wy
ha.’’

Verspreid over het terrein en in de
loodsen staan 1053 kavels, vertelt
Stef Hooijman, hoofd van de agrari-
sche afdeling van Troostwijk Veilin-
gen. Hij rekent deze verkoop van ma-
chines tot een grote veiling.

Miedema is een van de grotere
agrarische loonbedrijven van
Noord-Friesland. Hoewel de kijkdag
om tien uur begon, sneupten de eer-
ste belangstellenden al om half ne-
gen over het terrein.

En zo vormt zich in de loop van de
dag een file van auto’s die over kilo-
meters lengte langs de Attesweg ge-
parkeerd staan.

Hoofdzakelijk in blauwe spijker-
broek of blauwe overalls gekleed pu-
bliek loopt tussen de rode, gele en
groene machines door en blijft staan
om met bekenden een praatje te ma-
ken.

In de ontvangstruimte staat de
eerste trekker waarmee het bedrijf,
na een overname van een ander be-
drijf, in 1987 begon. Het is een van de
duurste stukken van de veiling: een
trekker van John Deere uit 2013, 210

VROUWENPAROCHIE Zo’n tweedui-
zend belangstellenden bezochten
zaterdag de kijkdag bij loonbedrijf
Miedema in Vrouwenparochie,
waar 1053 kavels geveild werden.

pk, met nog maar 775 draai-uren.
,,Een jong nieuw ding’’, oordeelt
Hooijman. Er is al een bod van
66.000 euro op gedaan.

Piet en Jeroen Boontjes uit Scha-
gen overwegen een bod op een kil-
ver. Op hun bloembollenbedrijf heb-
ben ze er al één, maar deze van Mie-
dema is groter en breder. Als de
bloembollen eruit zijn, willen ze er
hun grond mee los schudden. Bie-

den doen ze pas dinsdag, de laatste
dag van de internetveiling. ,,Het laat-
ste uurtje gaan we er even voor zit-
ten. Dan gaat het altijd hard. Vooral
het laatste kwartier. En wordt er vijf
minuten voor de eindtijd nog gebo-
den, dan komt er vijf minuten bij. Zo
kan het best wel even gaan duren.’’

Hooijman voorspelt dat 70 pro-
cent van de machines de grens over-
gaat. Troostwijk heeft kantoren in

heel Europa en de te veilen machines
van Miedema zijn overal in de eigen
taal op internet te zien. ,,Van die 70
procent komt 95 procent hier niet
kijken, maar biedt via internet.’’

De internationale belangstelling
is wel te verklaren, weet Hooijman
uit ervaring. ,,Nederlandse land-
bouwmachines en tractoren staan
bekend als modern, kwalitatief goed
en goed onderhouden.’’
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