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Na 60 jaar einde aan
loonbedrijf Miedema
AAN DIRK VAN DER MEULEN

De eigenaren Allard en Sylvia Miede-
ma laten hun omvangrijke machine-
park online veilen via Troostwijk
Auctions. Op 17 januari wordt een
bezichtiging georganiseerd in de be-
drijfsloods aan de Attesweg.

De vijf vaste medewerkers is in-
middels ontslag aangezegd. Enkelen
hebben al een nieuwe werkgever ge-
vonden. De afgelopen jaren was het
vaste personeelsbestand al afge-
bouwd ten gunste van zzp’ers. Het
loonbedrijf was actief in zowel de
melkveehouderij als de akkerbouw.

De reden voor de bedrijfsbeëindi-
ging is de gezondheidsituatie van Al-
lard Miedema. ,,Die is niet bedrei-
gend”, aldus de ondernemer, ,,maar

VROUWENPAROCHIE Een van de
grotere agrarische loonbedrijven
van Noord-Friesland houdt het
voor gezien: Miedema in Vrouwen-
parochie.

lichamelijk en geestelijk wel belas-
tend. Op een gegeven moment moet
je concluderen: dit gaat ten koste
van mijn gezondheid. En die en het
gezin gaan toch boven alles. We heb-
ben toen de knoop doorgehakt. Ik
ben 42 en heb nu nog de kans om iets
nieuws te beginnen. Maar enorm
moeilijk was de keuze wel. Er komt
een einde aan een familiebedrijf dat
in 1954 is opgericht.”

Eerst is nog overwogen een mede-
leidinggevende in dienst te nemen.
,,Maar daar is dit bedrijf weer net te

,,Gezondheid
en gezin gaan
boven alles’’

klein voor”, aldus Miedema. ,,We zijn
bovendien nog redelijk zwaar gefi-
nancierd doordat we in 2007 nieuw-
bouw hebben betrokken en doordat
wij het bedrijf in 2012 hebben over-
genomen. Daar komt bij dat ik niet
een man ben die dingen gemakkelijk
uit handen geeft.”

In eerste instantie is geprobeerd
om het bedrijf te verkopen. Dat lukte
niet. ,,Een agrarisch loonbedrijf ver-
kopen is heel lastig. Eigenlijk ver-
koop je oud ijzer in een leuk pand. De
overnemende partij heeft niet de ze-
kerheid dat onze klanten ook de zij-
ne worden.”

Miedema gaat zich oriënteren op
een nieuwe baan. Hij mikt op een ad-
viseurschap in de land- en tuinbouw.
Maar voorlopig heeft het echtpaar
het nog druk met het in kaart bren-
gen van de totale inboedel. ,,Naast
tien tractoren, tien oogst- en vijf
grondverzetmachines, gaat het om
heel veel andere zaken. We zitten nu
al op ruim driehonderd kavels.”

Sylvia en Allard Miedema maken hun bedrijf klaar voor de veiling. FOTO NIELS WESTRA


