Smederij en landbouwmechanisatie

Klaas Hofstede & zn
De landbouwmechanisatie is enorm gegroeit weet Klaas Hofstede. In 1987 is zijn vader begonnen met het bedrijf maar daarvoor bestond het bedrijf al 100 jaar als smederij.
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SPECIAL

De 81-jarige Klaas Hofstede stond aan de basis van het bedrijf,

dat het bestaat. We hebben er mee op de beurs in Hardenberg

zoals dat nu aan de Schuthekkeweg gevestigd is. Klaas begon

gestaan. Kijken was dan ook direct kopen’, vult Albert aan.

vroeger bij Lubbert Kooiker, de smid aan de Gemeenteweg. ‘Mijn
grootvader is daar in 1897 mee begonnen, maar eigenlijk bestond

Gebruiksklaar

het toen al honderd jaar als smederij’, vertelt Klaas. Zijn vader

Ze handelen inmiddels ook in veewagens, grondbewerkings-

trouwde in 1934 met een dochter van Kooiker en zo kwam de

machines en een breed assortiment landbouwmachines , alles

naam Hofstede in het bedrijf. In 1960 begon Klaas Hofstede hele-

komt zo’n beetje uit Polen. ‘Wij bouwen de machines hier ver-

maal voor zichzelf met een smederij en landbouwmechanisatie-

der gebruiksklaar op, specifiek voor de klant. We zijn meer een

bedrijf aan de Oude Rijksweg.

groothandel en hebben ook heel veel onderdelen op voorraad
liggen. Bij ons staan service en garantie hoog in het vaandel. De

‘De tractoren werden steeds populairder en als een boer er een

prijs-kwaliteitverhouding is bovendien goed. Betrouwbaarheid is

aanschafte, had hij de paarden niet meer nodig. De tractoren na-

onze kracht, dat is ook onze slogan.’

men het werk over’, glimlacht Klaas Hofstede. In 1965 werd Hofstede dealer van John Deere en langzaam maar zeker groeide de

Met de inmiddels drie Poolse fabrieken waar zaken mee wordt

zaak door.

gedaan, wordt steeds overlegd hoe de machines verbeterd kunnen worden. Klanten van Hofstede komen uit heel Nederland, uit

Klaas Hofstede & Zonen

Betrouwbaarheid is onze kracht
Het internet is voor mechanisatiebedrijf Klaas Hofstede & Zonen uit Staphorst onmisbaar geworden. De machines gaan
vanaf de Schuthekkeweg tot ver over de grens. Sinds kort wordt zelfs aan een mechanisatiebedrijf in Canada geleverd.

Nieuwe impuls

België en Duitsland en zelfs – dankzij internet – uit Canada. ‘Het

Jan en Albert kwamen in de zeventiger jaren in het bedrijf en leer-

gaat dan vooral om weideslepen en frontladerbakken. Ze hebben

den het vak. In 1984 werd grond aan de Schuthekkeweg gekocht

daar in Canada een hele andere manier van landbewerking. Die

en kreeg het bedrijf een nieuwe impuls. ‘We zijn in 2005 begon-

man heeft ons al gevraagd of hij dealer van ons mocht worden’,

nen met het importeren van machines uit Polen: mestmixers,

vertelt Jan met een trotse glimlach.

sneeuwschuivers en grondbakken.
Voor de toekomst zien de broers het zonnig in, want ondanks de
We zijn met één mestmixer begonnen’, zegt de 56-jarige Jan

krimpende agrarische markt, gaat de handel keihard door. ‘Het

veelbetekenend. ‘Wij hebben de machines op punten verbeterd

dealerschap van John Deere is wel verleden tijd, maar we hebben

naar onze wensen en hebben later wel meer wijzigingen door-

genoeg werk. En voor reparaties aan tractoren en landbouwma-

gevoerd. De Polen luisteren altijd goed naar ons’, aldus Albert

chines kan iedereen nog steeds bij ons terecht.’

(53). De meeste machines worden uit Polen geïmporteerd, maar
het typeert de broers dat ze ook beurzen in andere landen af-

‘We zijn heel actief in de markt en spelen daar snel op in. Doe je dat niet? Dan raak je achterop’, betoogt Albert Hofstede.

struinen op zoek naar geschikte machines voor de Nederlandse

Samen met zijn broer Jan runt hij het nog steeds groeiende bedrijf. ‘Wij denken vaak in eenvoud’, geeft Albert aan.

landbouwsector. Stuurblokkering uit Italië bijvoorbeeld. ‘Ook daar

‘En staan volledig achter onze producten.’

hebben we het alleenrecht op van verkoop in Nederland. Dat is
een antidiefstal-apparaat, dan pakt de dief echt geen trekker of
shovel meer mee’, zegt Jan. ‘Alleen weten heel veel bedrijven niet
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