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Blijf bouwen
 
Friesland is de mooiste provincie en is een prachtplek om te wonen, werken en recreëren. 
Met 11 steden, 400 dorpen en 4 eilanden is er voor iedereen wel de juiste plek te vinden.  
Het aanbod is groot(s) en divers en wie mij niet wil geloven, moet maar eens een kijkje 
komen nemen. Waar het woord tekort schiet, overtuigt de realiteit.

VOORWOORD

Binnen dat Friese aanbod mag Leeuwarden zeker niet 
ongenoemd blijven. Leeuwarden is de dynamische hoofdstad, 
de motor van de Friese economie en cultuur, omringd door 
een prachtige groene waterrijke regio, met legio toeristische 
bestemmingen. De Friese hoofdstad is een echte Hofstad, met 
een prachtig historisch centrum, een schat aan monumenten, 
verrassende winkels en gezellige eet- en drinkgelegenheden. 
Tegelijk biedt Leeuwarden onderdak aan ultramoderne 
voorzieningen voor inwoners, bezoekers, studenten en 
ondernemers. Leeuwarden werkt, continu voortbouwend 
op een bijzonder succesvol jaar als Culturele hoofdstad van 
Europa, hard aan de toekomst. Duurzaamheid, water, kennis en 
cultuur zijn de speerpunten. Aanvullend wordt er voortdurend 
geïnvesteerd in het woon- en leefklimaat voor jong en oud. 

Leeuwarden heeft de beschikking over twee grote 
bedrijventerreinen. De Hemrik beslaat een gebied van circa 
230 hectare en ligt aan de oostkant van Leeuwarden. Het 
terrein telt op dit moment zo’n 350 gevestigde bedrijven. 
De Hemrik is van oorsprong bestemd voor productie- en 
groothandelsbedrijven, maar tegenwoordig vestigen ook 
dienstverleners, groothandels en fitnessbedrijven zich graag 
op de Hemrik.

Aan de zuidwestelijke kant van Leeuwarden vindt u bedrijven- 
en winkelpark De Zwette. Dit is het grootste bedrijventerrein 
van Friesland en telt circa 400 bedrijven. Van productie-
industrie, groothandel, retail en zakelijke dienstverlening tot 
keukenzaken, bouwmarkten en kantoren. De Zwette is een 
ruim opgezet bedrijventerrein met veel water en groen en heeft 
een centrale ligging direct aan de N31, nabij de A32.

Een bijzonder project op de Zwette is de gebiedsontwikkeling 
van het Elfstedenpark rond het WTC en  het nieuw te bouwen 
Cambuur stadion. Het WTC-gebied ondergaat daardoor 
de komende jaren niets minder dan een metamorfose. De 
bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur zorgt 
voor meer dynamiek in het gebied in combinatie met winkels, 
horeca, kantoren en indooractiviteiten. Er zijn al twee nieuwe 
supermarkten gevestigd en het nieuwe Cambuurstadion gaat 
onderdak bieden aan een vestiging van ROC Friese Poort. 
Samen met de reeds bestaande Elfstedenhal bruist het er weer 
van het leven

Ook op het gebied van woningbouw heeft Leeuwarden veel 
te bieden. Naast de doorontwikkeling van Zuiderburen, 
Goutum Noord en De Zuidlanden wordt hard gewerkt aan de 
realisatie van Middelsee, nieuw Oud Oost op de plek van het 
‘oude’ voetbalstadion en Spoordok. Spoordok Leeuwarden 
is de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van 
Leeuwarden. Ten westen van het Centraal station, ten noorden 
van het spooremplacement en ten zuiden van de binnenstad 
wordt een bedrijventerrein getransformeerd naar een gemengd 
woon- en werkgebied met ruim 1800 woningen op een 
oppervlak van circa 225.000 vierkante meter.

Het moge duidelijk zijn dat Leeuwarden blijft bouwen 
aan een perspectiefrijke toekomst. Maar als een Global 
Goals Gemeente doen we dat wel op een doordachte en 
verantwoorde manier, met royale aandacht voor begrippen als 
duurzaamheid en circulariteit. Leeuwarden is nu al een topper, 
maar we willen dat ook zeker blijven. Daar zetten we ons met 
zijn allen dagelijks voor in.

Sybrand van Haersma Buma,  
Burgemeester van Leeuwarden
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Douwstra (38) heeft als gedeputeerde een volle portefeuille. 
Economie, financiën, sport, IJsselmeer, mijnbouw, BRZO 
(Besluit Risico Zware Ongevallen), Europese fondsen, 
kwaliteit lokaal bestuur, Wetsus, De Fryske Akademy, 
Windpark Fryslân, Campus Fryslân en financieel toezicht. 
Daarnaast is hij, vanwege zijn functie als gedeputeerde, 
bestuurslid bij het Waddenfonds, de Economic Board Noord-
Nederland, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN) en (coördinerend) bestuurder voor de samenwerking 
van de vier grootste gemeenten (F4). De onbezoldigde 
nevenfuncties bij de stichting Lezen & Schrijven en de 
Eduardo Frei Foundation (stichting voor internationale 
solidariteit) komen daar nog bij. 

Dat is wat je noemt een overvolle agenda.
“Ja, ik heb genoeg te doen.”

Het verklaart vermoedelijk wel de rode kringen 
rond uw ogen.
“Is dat zo? Ach, het zijn soms lange dagen. Maar dat hoort 
erbij.”

Politici krijgen veel kritiek. Hard werken kan 
jullie evenwel niet worden ontzegd.
“Als ik eerlijk ben, is het wel eens frustrerend. Want je mag 
natuurlijk kritiek hebben, maar de manier waarop is soms 
buitenproportioneel.”

Er zullen daarentegen ook genoeg mensen zijn 
die het werk van een politicus wél op waarde 
schatten.
“Natuurlijk!”

Hoe is het wat u betreft gesteld met het vesti-
gingsklimaat in Fryslân?
“Het is het meest diverse stukje Nederland.”

Wat bedoelt u?
“Dan bedoel ik de structuur van de bodem, de 
aanwezigheid van zoet en zout water, bos en open land. 
En voor Nederlandse begrippen zijn de woningen hier nog 
betaalbaar.”

Maar dan moet je wel een woning kunnen vin-
den. 
“Dat doet pijn en daar moet je ook eerlijk over zijn. Betaalbare 
gezinswoningen zijn de laatst jaren nauwelijks te vinden.”

Wat kan de politiek hieraan doen?
“De huidige landelijke wet- en regelgeving is veel te 
ingewikkeld. Die beperkt de bouwsector en de provinciale 
ambitie om voor 2030 ruim 17.000 woningen te bouwen.”

Is dat de spreekwoordelijke steen in uw 
schoen?
“Ja, dat vind ik wel. Dit is een groot probleem, maar 
helaas niet het enige. Want als die steen eruit is, moet je er 
vervolgens voor zorgen dat je schoenen niet nat worden.”

Dan doelt u op de klimaatcrisis. 
“We willen dat de energietransitie in 2030 leidt tot een 
energiebesparing van 25 procent ten opzichte van 2010. 
En dat een derde van de Friese energie duurzaam wordt 
opgewekt. Maar dat wordt een lastig verhaal wanneer de 
zonneparken de opgewekte energie niet kunnen verwerken.”

Friso Douwstra neemt niet snel een blad voor de mond. De CDA-gedeputeerde zegt 
doorgaans wat hij vindt. Normaal? Natuurlijk. Maar in een tijd waarin polarisatie en verbale 
terreur op social media de boventoon voeren, is het geven van een mening allang niet meer 
vanzelfsprekend. Douwstra laat zich vooralsnog niet de mond snoeren. Op Twitter (meer dan 
3.500 volgers) spreekt hij zich graag uit. Woorden dus, maar ook daden: “Ik geloof dat we 
allemaal gaven en talenten hebben gekregen, ik geloof er ook in dat we die moeten inzetten 
voor meer dan alleen jezelf; voor de samenleving.”

“ Ingewikkelde regelgeving 
is de steen in mijn schoen”

GEDEPUTEERDE
FRISO DOUWSTRA



1110

Friesland bouwt en ontwikkelt

Naast ingewikkelde regelgeving ook een tech-
nisch probleem dus. Hoe kun je ondernemers 
helpen zodat ze wel in onze provincie gaan 
ondernemen?
“De provincie ondersteunt de bedrijven met name op vijf 
sectoren. Agrofood, circulair, maritiem, watertechnologie en 
high tech. Het zijn de clusters waar onze provincie zelfs world 
leading in is. Maar we moeten de juridische ruimte voor de 
investeerders wel vergroten.”

Want zolang die steen niet in uit uw schoen 
is... Wat kunt u als vertegenwoordiger van de 
provincie doen?
“Ik blijf de landelijke politiek wijzen op hun 
verantwoordelijkheden. De regels moeten eenvoudiger. Dat 
moet! En de ondernemers mogen de problemen zolang op 
mijn bordje gooien.”

Onlangs bezocht staatssecretaris Vivianne Heijnen van 
infrastructuur en waterstaat een bijeenkomst van Friese 
circulair ondernemers. Waar u ook bij was. Daar ging het ook 
om de problemen rond de regelgeving.

“Exact. En daar droegen verschillende Friese ondernemers al 
innovatieve oplossingen aan. Oplossingen die, zo beloofde de 
staatssecretaris, worden meegenomen in het circulaire plan 
dat in het voorjaar wordt gepresenteerd.”

Zoals in dit magazine te lezen valt, zijn er tal 
van bouwprojecten die wel doorgaan. Zoals het 
nieuwe Cambuurstadion, waar u zich als voor-
malig wethouder sterk voor maakte.
“Met veel anderen en met collega's Henk Deinum én Hein de 
Haan in het bijzonder. Ik ben er hartstikke trots op dat het is 
gelukt.”

Extra leuk omdat u Cambuursupporter bent.
“Ja, als gezin hebben we meegedaan aan de actie van de 
club en een heipaal gekocht. Het wordt een prachtig stadion, 
met de tribunes dicht langs het veld.”

Moeten ze niet degraderen.
“Ben je gek!” 

Circulaire ontwerpen.

Realisatie van multifunctionele accommodaties.

Dromen, Denken, Doen.

Integrale gebiedsontwikkelingen.

Woonwijken, bedrijventerreinen, klimaatadaptief, zonne-energie, aquathermie, biodiversiteit.

De Meet in Haren, de meest circulaire gymzaal van Nederland en energieneutraal.

MFA Feel Fit Center in Rhenen, 5500m2 aan energieneutrale sportfaciliteit.

www.windgroep.nl



De kracht van Vestigen in Friesland
Vestigen in Friesland neemt ondernemers bij iedere vraag aan 
de hand. Van hulp bij het vinden van personeel, aansluiting 
bij een netwerk, informatie over subsidies en vragen over 
de geldende wet- en regelgeving. Dankzij hun netwerk vol 
innovatieve bedrijven, gevestigde namen, burgemeesters 
en wethouders, kennisinstellingen en jong talent, leggen de 
adviseurs van Vestigen in Friesland snel de juiste lijntjes. 
“Als oliemannetjes en verbinders brengen we verschillende 
belangen bij elkaar”, legt Gina Tromp uit, adviseur van 
gemeente Leeuwarden. “Op die manier dragen we bij aan 
maatschappelijke vraagstukken en kunnen we stappen zetten 
naar een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd die al een tijdje voor de 
deur staat.” Samenwerken vormt het sleutelwoord. De kracht 
van Vestigen in Friesland schuilt in de nauwe samenwerking 
tussen verschillende gemeenten. 

Dat is niet altijd zo geweest. “Tien jaar geleden kenden we 
elkaar alleen van naam”, vertelt Evelien Walstra, adviseur 
van gemeente Leeuwarden. “En dat terwijl we allemaal 
precies hetzelfde doel hebben: ondernemers verder helpen 
en de economie in onze provincie stimuleren.” Juist door 
de krachten te bundelen, kunnen de gemeenten veel meer 
betekenen voor ondernemers. “Alle adviseurs samen vormen 
een gigantische ‘database’ met kennis, kunde en openingen”, 
knikt Jeroen van Wijk van gemeente Smallingerland. In plaats 
van dat een ondernemer op allemaal verschillende deuren 
moet kloppen om informatie los te peuteren, is er nu één deur 
voor alle ondernemersvragen. “En die deur, dat zijn wij”. 

Ondernemers op de eerste plaats
Dat vraagt om een andere manier van denken. Fries denken, 
in plaats van op gemeentelijk niveau. “Niet het belang van 
mijn gemeente, maar het belang van ondernemers. Dáár gaat 
het om”, vertelt Jaap-Auke Rienstra, adviseur van gemeente 

Súdwest-Fryslân. “Als een bedrijf buiten Friesland zich hier wil 
vestigen, dan kijken we gezamenlijk waar deze ondernemer 
het beste zou kunnen landen, aarden en groeien. Samen 
vormen we één front.” Daarmee helpt Vestigen in Friesland 
niet alleen ondernemers, maar uiteindelijk de hele provincie 
verder. 

De topsectoren van onze provincie 
In Friesland onthouden we wie we zijn en eren we onze 
tradities. Maar we durven net zo goed nieuwe wegen in te 
slaan en te innoveren. Juist de pioniers met innovatieve, 
baanbrekende ideeën staan voor de deur van Vestigen in 
Friesland. De sectoren waar we in onze provincie in uitblinken 
zijn onder meer de maakindustrie, watertechnologie en de 
voedingsindustrie. De hightech-maakindustrie van Friesland 
vervult een prominente rol in Europa - zelfs in de wereld. In 
Friesland buigen talloze technici zich over de vraag hoe we 
onze maakindustrie nog ‘smarter’ kunnen maken. Ondertussen 
is onze provincie ook hard op weg European Capital of Water 
Technology te worden. “De Watercampus is in de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een prachtig ecosysteem waar bedrijven 
en instellingen van over de hele wereld aan gekoppeld zijn”, 
legt Walstra uit. Minstens zo belangrijk is de foodsector in 
Friesland - al eeuwen een van de belangrijkste motoren van de 
Friese economie. “Onze provincie heeft zelfs het hoogst aantal 
voedselproducerende bedrijven van heel Nederland”, vertelt 
Tromp. “Dit koesteren we en blijven we vergroten.”

Vestigen in Friesland ondersteunt ondernemers in deze 
branches niet alleen bij vragen, maar moedigt hen ook aan én 
verbindt hen met elkaar. “Een innovatieve oplossing voor de 
verspilling van water in de voedingsmiddelenindustrie moet 
immers ook gemaakt worden”, legt Elsemarie Oosterveen, 
adviseur van gemeente Heerenveen, uit. Kortom: ook hier 
vormt samenwerken het sleutelwoord. 
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“ Samen kunnen we  
veel meer betekenen  
voor ondernemers”

VESTIGEN IN FRIESLAND: 
Ondernemers worden vandaag de dag flink op de proef gesteld. En juist in tijden als deze 
ontstaan de mooiste, meest innovatieve ideeën. Oók in Friesland. Sterker nog: vooral in 
Friesland. We zijn misschien een stip op de wereldkaart, maar vanuit die stip wordt wereldwijd 
het verschil gemaakt. Hier bouwen we samen aan de toekomst. Hier ontwikkelen we vandaag 
de oplossingen voor morgen. Vestigen in Friesland, een initiatief van verschillende Friese 
gemeenten, helpt ondernemers om die ideeën en innovaties tot leven te brengen. 

Jeroen van Wijk Elsemarie OosterveenEvelien Walstra Gina Tromp Jaap-Auke Rienstra
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“Onze vaste adviseur  
Van Vestigen in  

Friesland helpt ons ook bij 
het financiële 

vraagstuk”

Succesverhalen van  
 Vestigen in Friesland

“Vestigen in Friesland  
support ons geweldig”Van Vuuren 

Een deur is een deur, zou je zeggen. Eén die open en 
dicht kan. Ingewikkelder is het niet, toch? Stap dan 
maar eens bij Dennis Gijsman, directeur van Van Vuuren, 
binnen. Opdrachtgevers van over de hele wereld kloppen 
bij de Grouster deurenexpert aan voor de binnendeuren 
van Van Vuuren. Geen gewone deuren overigens. Het is 
utiliteitsbouw. “Dat betekent dat onze deuren functioneel, 
veilig én duurzaam zijn”, vertelt Gijsman. “Honderd procent 
van onze producten is gemaakt van hout dat afkomstig is 
uit duurzaam en verantwoord beheerde bossen. Bovendien 
heeft iedere deur een unieke functie: van rookwerende 
tot geluiddichte, kogelwerende en watervaste deuren - 
een deur van Van Vuuren is veel méér dan een toegang. 
Op dit moment is Van Vuuren al marktleider. En de vraag 
blijft toenemen. “Om aan die vraag te voldoen, moeten 
we blijven innoveren en vernieuwen.” De focus ligt vooral 
op procesverbetering. “Momenteel zijn we bezig om een 
geheel nieuwe, gerobotiseerde productielijn te ontwikkelen,” 
vertelt Gijsman. Deze lijn wordt ontwikkeld op basis van 
de principes van ‘single piece production’, omdat iedere 
deur anders is. Door deze productielijn kan de levertijd flink 
worden verkort. “Want die moet sneller,” vindt Gijsman. De 
ontwikkeling van de productielijn is een grote investering 
voor het bedrijf. “Onze vaste adviseur van Vestigen in 
Friesland heeft ons hierbij geholpen. Onder meer door 
ons aan te haken bij een fonds. Dat is fijn, want we willen 
de groei doorzetten en de productie de komende jaren 
verdubbelen”.

Douma Staal 
De slogan van Douma Staal liegt er niet om. Want het Sneker 
bedrijf ís ook echt al generaties ijzersterk. Drie generaties, 
om precies te zijn. Meer dan honderd jaar geleden legden 
de eerste Douma’s het fundament van Douma Staal. 
Een fundament waar Geert Jan Douma vandaag de dag 
op voortbouwt. Vanaf de jaren 80 groeide Douma Staal 
exponentieel; om de – pak ‘m beet – tien jaar werden nieuwe 
bedrijfshallen geopend. Zo’n dertig jaar geleden besloot 
Douma zich volledig toe te leggen op waar het allemaal 
ooit mee begon: stalen platen en profielen voor onder 
meer machinefabrieken, bouwbedrijven, de agrarische 
sector, carrosseriebouwers en scheeps- en jachtbouw. De 
nieuwste aanwinst is een enorme profiellasersnijmachine, 
de enige in Nederland – misschien zelfs in de wereld. “We 
zeggen wel eens dat we nu kunnen voldoen aan een vraag 
waarvan de klant zelf nog niet wist dat-ie hem had”, vertelt 
Douma. In Friesland, maar inmiddels ook ver buiten onze 
provinciegrenzen is Douma Staal vermaard. “Van 8.000 
vierkante meter toen ik het stokje overnam naar 60.000 
vierkante meter vandaag de dag. Ongelofelijk. Mijn opa 
en vader zouden er versteld van staan. Dat weet ik zeker.” 
Ondanks de enorme groei is het hart van het bedrijf altijd 
hetzelfde gebleven. Nog steeds staan de kernwaarden die 
Geert en Sippe Douma decennia geleden formuleerden 
aan de basis van Douma Staal: eerlijkheid, dienstbetoon en 
menselijke bewogenheid. “Je doet dingen niet alleen voor 
je eigen bedrijf, maar voor elkaar. Voor de economie in de 
breedte. Zodat we er allemaal van kunnen profiteren.” Daarin 
vinden Douma Staal en Vestigen in Friesland elkaar. “Het is 
geweldig dat zij ons zo supporten. We zijn nog steeds blij in 
Sneek te zitten.” Op naar honderdvijftig jaar Douma Staal!
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Abel Reitsma nam iets meer dan een jaar geleden het stokje 
over als wethouder in de gemeente Leeuwarden. De zaken 
in zijn portefeuille zijn onder meer economische zaken, hoger 
onderwijs, werk en participatie en toerisme en recreatie. 
Een ideale combinatie, zo stelt hij zelf. “Het is een gouden 
combinatie, omdat je heel dicht bij de mensen staat. Het liefst 
kom ik uit mijn prachtige kantoor en ga ik naar buiten, met de 
mensen in gesprek”, legt hij uit. 

Ook Martijn Gerkes is een bekend gezicht bij ondernemend 
Leeuwarden. Gerkes is coördinator team Economische 
Zaken, Marketing en Toerisme bij de gemeente Leeuwarden. 
In het kort gaat Martijn over het brede economische beleid, 
dat zijn onder andere bedrijventerreinen, kantoren, recreatie 
en toerisme, detailhandel, de binnenstad, toeristische 
marketing en de regionale samenwerking. “Wij zijn er voor 
het faciliteren van vraagstukken. Op dit moment gaat het 
bijvoorbeeld veel over de transities waar alle ondernemers 
mee zitten. Een belangrijk aspect is duurzame energie. Het is 
heel leuk om daar een rol in te vervullen. Om ondernemers te 
helpen met innovaties, stimuleringssubsidie of te helpen bij 
het vergaren van kennis. Uiteindelijk met als doel een brede 
welvaart na te streven.”

Veerkracht bij ondernemend Leeuwarden
Wat dat betreft is het geen makkelijke tijd voor ondernemers. 
Reitsma is het afgelopen jaar regelmatig bij ondernemers 
langs geweest om te horen hoe de situatie ervoor staat. “Ik 
begon in oktober 2021, dat was natuurlijk nog volle bak in de 
corona crisis. Dat was best wel pittig. Ik ging regelmatig op 
pad met de burgemeester, niet alleen in Leeuwarden, maar 
door de hele gemeente. Dan hoor je gewoon verhalen die 
je raken. Veel tranen en emoties, er kwam van alles voorbij. 
Gelukkig hebben we wel gemerkt dat ondernemers een 
enorme veerkracht tonen. Ook nu vind ik het weer knap hoe 
alle branches ondernemerschap tonen en de uitdagingen 
van vandaag en morgen aan gaan. Als je kijkt naar de 
bedrijventerreinen en de binnenstad. Iedereen is constant aan 

het kijken van: wat kunnen we doen en hoe pakken we dat 
aan? Dat vind ik erg bewonderenswaardig en het is mooi dat 
je daar als wethouder ook iets in kunt betekenen.”

Goed georganiseerd
Die verbinding vormt tevens de kracht van Ondernemend 
Leeuwarden, concluderen beide heren. “De ultieme kracht 
vind ik hoe we georganiseerd zijn. Als ik kijk naar de 
ondernemers, het onderwijs en de overheid dan kunnen die 

Friesland is volop in ontwikkeling. Ondanks alle problematiek rondom corona, de inflatie, 
energiecrisis en de krapte op de arbeidsmarkt zien wethouder van de gemeente Leeuwarden 
Abel Reitsma en coördinator team Economische Zaken, Marketing en Toerisme Martijn 
Gerkes veerkracht bij de ondernemers. Zij nemen u mee in de ontwikkelingen in en rondom 
Leeuwarden. 

“ Leeuwarden timmert flink 
 aan de weg als het gaat om 
economische ontwikkelingen”

WETHOUDER ABEL REITSMA EN COÖRDINATOR 
TEAM ECONOMISCHE ZAKEN MARTIJN GERKES 
OVER HET ECONOMISCH KLIMAAT IN LEEUWARDEN:

Eerste groene paal DHL CityHub XL op de Zwette in Leeuwarden
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drie elkaar gewoon heel makkelijk vinden. Het is de dynamiek 
van de stad, maar de korte lijnen van een dorp. We werken 
graag samen en we zien ook allemaal in dat het nodig is 
om samen te werken. De energiecrisis, de krapte op de 
arbeidsmarkt: we moeten het met zijn allen doen.”

Streven naar een inclusieve arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt is een belangrijk punt voor 
Reitsma en Gerkes. “Wat je op dit moment zou willen, is een 
inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen een plek heeft om 
mee te doen”, legt Reitsma uit. “Er staan nog teveel mensen 
langs de kant die een bijdrage zouden kunnen leveren. Maar 
ook het leven lang ontwikkelen. Er zijn heel veel mensen aan 
het werk, waarvan hun baan misschien verdwijnt en dan nog 
niet voorbereid zijn op het vinden van een nieuwe baan. Daar 
heb je ondernemers, overheid en onderwijs voor nodig. Op 
het moment van krapte kun je er niet meer vanuit gaan dat jij 
die unieke werknemer gaat vinden, want die heeft al ergens 
anders een baan. Dus moet je gaan nadenken: wat vraag ik 
van mijn personeel en hoe kunnen ze up-to-date blijven? Stel 
een vervangingsvraag in plaats van een uitbreidingsvraag. De 
vraag is: hoe krijg ik beter personeel of efficiënter personeel. 
Ook daarin zie je dat de arbeidsmarkt in Leeuwarden en 
omstreken goed georganiseerd is. De samenwerking tussen 
overheid, het onderwijs en de ondernemers is daar erg 
belangrijk in.”

De kracht van Leeuwarden
En ondanks alle problemen die spelen in de wereld staat 
Leeuwarden niet stil, integendeel zelfs. “Ik denk dat gemeente 
Leeuwarden erg interessant is voor ondernemers”, vertelt 
Gerkes. “Volgens mij moet je altijd een aanbod hebben wat 
uniek is. Als je kijkt naar de gemeente Leeuwarden, dan 
hebben we een aantal sectoren waar we gewoon heel goed 
in zijn. Neem bijvoorbeeld Agrifood met de zuivelkant. Of 
de Innovatieve landbouw. De sector recreatie en (cultuur)
toerisme is sinds Culturele Hoofdstad groeiende. En wat te 
denken van Watertechnologie, met Wetsus als vlaggenschip 
met alle initiatieven en onderwijs daar omheen. Ook de 
zakelijke dienstverlening is een stevige tak”, legt Gerkes uit. 
Reitsma vult aan: Eigenlijk moet het bij ondernemers zo zijn: 
‘Als het gaat om duurzaamheid, dan moet je naar Friesland.”

Circulaire en concurrerende economie
Leeuwarden zet dan ook in op een circulaire en 
concurrerende economie. “Je kijkt veel meer naar brede 
welvaart. Daarom denken we ook aan het milieu en de impact 
die je daar op hebt. Eigenlijk wil je een kortere kringloop, 
efficiënter werken, zodat er minder belasting is op het milieu”, 
legt Reitsma uit. Gerkes vervolgt: “Heel veel ondernemers 
zijn daar ook al mee bezig. We hebben natuurlijk allemaal 
gehoord van social impact en betrokkenheid. Dat gaat de 
consument ook steeds meer van bedrijven vragen. Dat 

kunnen bedrijven doen door te kijken naar personeelsbeleid, 
maar ook de producten die men aanbiedt. Een heel actueel 
en passend voorbeeld zijn de bedrijven uit de bakkerij- en 
zoetwarenbranche. Zij hebben zich verenigd en de vraag 
gesteld: hoe ziet onze toekomst eruit met de krapte aan 
personeel en grondstoffen in combinatie met transitie 
naar gezondere voeding. Wij hebben samen met deze 
ondernemers een Bakery Sweets Center opgezet, waarbij 
ondernemers, overheid en onderwijs met elkaar samenwerken 
om te zorgen dat je grondstoffen van elkaar kunt gebruiken. 
Dat doen we samen met bedrijven vanuit heel Friesland. 
Dat zijn natuurlijk prachtige initiatieven waarbij Friesland 
provinciebreed met elkaar samenwerkt.”

Alternatieve woningbouw
Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven is 
het ook belangrijk is dat een gevarieerd en aantrekkelijk 
woningaanbod aanwezig is. Daar werkt Leeuwarden ook hard 
aan. “Heel veel partijen zijn geïnteresseerd in alternatieve 
woningbouw. Als gemeente kun je daar ook in sturen door 
bepaalde eisen te stellen. Maar dat moet natuurlijk wel in de 
mate dat het toegankelijk is.”

Gemeente Leeuwarden in ontwikkeling
Leeuwarden is ook enorm gegroeid als gemeente door de 
herindelingen. “Voorheen waren we vooral een stedelijke 
gemeente, maar nu telt de gemeente 35 prachtige dorpen. 
Onder andere met bijzondere kernen als Stiens en Grou. 
Als we het hebben over economie en economische zaken, 
dan zit er ook ontzettend veel ondernemerschap in Stiens 
en Grou. Maar ook in de eigen stad is er het één en ander 
veranderd de afgelopen jaren qua samenstelling. Als je 
kijkt naar de ontwikkelingen met De Haak om Leeuwarden, 
het Stationsplein, het Spoordok, de investeringen in de 
buitengebieden, De Zuidlanden, Middelsee, dan kun je niet 
anders zeggen dat Leeuwarden flink aan de weg timmert.

Kansen en mogelijkheden
En dat is nog niet alles. Want er liggen volgens Reitsma 
en Gerkes nog voldoende kansen op ontwikkeling. “We 
zijn natuurlijk nog niet klaar op bedrijventerreinen Zwette 
5 en Zwette 6. Ook houden we rekening met de groei van 
bedrijventerreinen Frisia in Grou en Middelsee in Stiens. En 
ook zijn we bezig met de ontwikkeling van het Spoordok. 
Een prachtig voorbeeld van een binnenstedelijk plan met 
een uniek karakter”, vertelt Gerkes enthousiast. Reitsma vult 
aan: “Al met al zijn er genoeg mogelijkheden in de gemeente 
Leeuwarden. Vergeet niet de campussen die ook door 
blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld de watercampus, de media 
innovatiecampus, de dairycampus en de kenniscampus 
bij NHL Stenden Hogeschool, die nog steeds gebouwd en 
ontwikkeld wordt. We zijn bestendig voor de komende jaren, 
maar we hebben ook torenhoge ambities.”

Abel Reitsma’
Start bouw gebiedsontwikkeling Elfstedenpark inclusief nieuw voetbalstadion in Leeuwarden

Opening nieuw kantoor Energie Inspectie 
aan het Stationsplein in Leeuwarden
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Wonen in wat eigenlijk water is: wij Hollanders draaien 
onze hand er niet voor om. Middelsee belooft al met al een 
kunststukje en een ultiem voorbeeld waarin de transformatie 
van agrarische grond naar een nieuw stukje stad gerealiseerd 
wordt. Van alle gemakken voorzien, want de voorzieningen 
zijn straks ruim voorhanden. Met sowieso één, maar 
waarschijnlijk twee IKC’s, een supermarkt, verschillende 
winkels, horeca en zelfs een haven en een park. In beginsel 
niet zo weelderig als het Vossepark in de gelijknamige 
Leeuwarder buurt, maar wel een stukje groter. En een naam is 
er ook al: het Redbadpark. 

De eerste paal voor het nieuwe IKC van PCBO Leeuwarden, 
met de kinderopvang derhalve onder hetzelfde dak, ging deze 
zomer in de grond. Al in september 2019 werd de oplevering 
van een manege gevierd, waarmee het stadsdeel feitelijk ook 
de eerste bewoners kreeg. In het zuidwesten van Middelsee 
wordt nog een gloednieuw sportpark aangelegd, met ruimte 
voor zes voetbalvelden en in ieder geval één sporthal. Ook 
komen er in ieder geval nog een sport/speelvoorziening, een 
apotheek en een huisartsenpraktijk.

Havenstêd en Wetterstêd
De eerste fase bestaat uit zo’n 750 woningen die in twee 
buurten van Middelsee -  Havenstêd en Wetterstêd - worden 
gebouwd. Het heiwerk startte in december 2020, de 
oplevering van 44 opvallende woonspods in Havenstêd was 
in mei 2022. En als de voortekenen niet bedriegen, zal het 
nieuwe stadsdeel zeer in trek zijn. De 44 woningen werden 
namelijk in een mum van tijd verkocht. De woningen hebben 
een kleine voortuin en geen achtertuin, omdat ze rug-aan-
rug liggen. Vastgoedontwikkelaar Zwanenburg noemt deze 
kavels daarom ook wel woonspods. Ze zijn staan naast 
twee opvallende gebouwen die veel gelijkenis hebben met 
de traditionele scheepsloodsen waar twaalf loodswoningen 
zijn ondergebracht. ‘Opgeknapt industrieel erfgoed met alle 
voordelen van nieuwbouw’, leest de brochuretekst.

Havenstêd herbergt ook het imposante Huis aan de Haven 
van ontwikkelaar MWPO: met 91 luxe appartementen, 
waarvan het merendeel ook al is verkocht. Het is een 
blikvanger die aan drie zijden wordt omringd door water. Aan 
de kade op de punt van het gebouw komen winkeltjes en 

Ze zijn niet te missen. De letters Middelsee op de borden langs de Overijsselselaan: Hier 
Komt Iets Bijzonders Boven Water. Ten zuiden van Leeuwarden wordt hard gewerkt aan een 
omvangrijk bouwproject. Waar de zee eeuwen geleden vrij spel had, verrijst een moderne 
wijk die de Friese hoofdstad 3.200 extra woningen gaat opleveren. Welkom in Middelsee.  

“ In Middelsee ruik  
je nog steeds de zee”

MIDDELSEE
ANNIKA WEDZINGA & FOKKO DE VEGT 
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terrasjes. In het penthouse van bijna 1,3 miljoen euro is al 
voldoende belangstelling getoond. 

Hotdocks
“Er is al heel wat werk verzet”, stelt Fokko de Vegt, de 
projectdirecteur De Zuidlanden/Middelsee namens de 
gemeente Leeuwarden. ,,Langzaam worden de contouren 
zichtbaar en wordt de ontwikkeling verder naar het zuiden 
duidelijker.” We zitten in Docks, de tijdelijke horeca aan 
de Redbadwei 14 die behalve goeie koffie en smakelijke 
Hotdocks (natuurlijk!) ook als informatiepunt dient. Naast 
Docks staat een uitkijktoren. Die biedt een heldere blik over 
het gebied dat behoudens de al bewoonde kavels nu nog 
vooral grond en machines herbergt. Docks is een belangrijke 
plek. Het is een ontmoetingsruimte voor hen die als eersten 
hun intrek in Middelsee namen; een verbindingsspot die 
in de zomer ondanks alle bouwdrukte toch de allure had 
van een beachclub. Met een zandbed en strandstoelen. Nu 
het kouder wordt, zijn er ook winterse bierproeverijen en 
spelletjesavonden. Mens-erger-je-nieten en Risk. De kast 
naast de infobrochures en makelaarsflyers staat er vol mee. 
Middelsee wordt een leefwijk. En waarom dat aspect niet 
meteen laten zien? 

De Fellingen
Met het oostelijk gelegen De Zuidlanden kreeg Leeuwarden er 
meerdere buurtschappen voor met name (jonge) gezinnen bij. 
Middelsee wordt in de eerste plaats een ministad. Onderdeel 
daarvan is de wijk De Fellingen. “Met de nadruk op sociale 

cohesie”, zegt Annika Wedzinga, die als projectmanager 
gebiedsontwikkeling het bouwproces van De Fellingen 
begeleidt. Deze buurt, één van de zes binnen het nieuwe 
stadsdeel, telt naar verloop van tijd ongeveer 650 woningen. 
“Het moet een mooie, levendige buurt worden die geschikt is 
voor verschillende doelgroepen en aanzienlijk groen blijft.” 

De Fellingen wil in veel opzichten een best practice worden. 
“Maar we kijken natuurlijk ook naar andere landelijke 
succesvolle trends en innovaties. Liever een slimme volger, 
dan per se een trendsetter.” Een van de voornemens is 
bijvoorbeeld om de buurt zo autoluw mogelijk in te richten. 
Geen parkeerplaatsen in de straat, maar meerdere hubs 
aan de rand van deze buurt. Met laadpalen en elektrische 
huurfietsen en -scooters. Het is ook de plek waar een 
afleverpunt voor de online-bestellingen komt. Zodat de 
pakketbezorgers zo weinig mogelijk de buurt in hoeven 
te rijden. “Het bezitten van een auto is minder belangrijk 
geworden. Dat is zo’n trend waar je je ogen niet voor moet 
sluiten en waar je als gemeente op moet anticiperen.” De 
Fellingen wordt een buurt waar kinderen veilig op straat 
kunnen spelen. Een ruim opgezette en groene wijk met 
betaalbare, compacte woningen die op compacte kavels 
komen. 

De tender die de gemeente Leeuwarden kortgeleden 
presenteerde aan de hand van een marktconsultatie, 
mikt met De Fellingen op een buurt met verschillende 
woningtypes. De sociale of maatschappelijke cohesie, zoals 

Wedzinga verwoordt, moet worden bereikt dankzij voldoende 
starterswoningen in de sociale- en middenhuurklasse en 
betaalbare starterswoningen. In het vroege voorjaar van 
2024, volgens planning, start deze bouwklus. De eerste van 
de drie tenders van elk ongeveer 215 woningen wordt naar 
verwachting begin 2023 geopend. Het bestemmingsplan, 
dat na de openbare presentatie en de daaropvolgende 
zienswijzen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, voorziet 
in deze fase onder meer ook in de realisatie van een tweede 
IKC, een gezondheidscentrum en een middelbare school. 

De Middelsee mag dan verdwenen 
zijn, de herinnering aan het  

verleden wordt de komende jaren 
tastbaarder dan ooit 

Geen jaren-tachtighandtekening
Het enthousiasme waarmee Wedzinga en De Vegt 
over alle plannen praten, is evident. ,,We moeten leren 
van ons stedenbouwkundig gedachtegoed”, zegt De 
Vegt. In oppervlakte is Middelsee te vergelijken met 
Camminghaburen, een Leeuwarder wijk die zich einde jaren 
zeventig na bijna twee decennia ontwikkelde tot een buurt 
met meer dan 11.000 bewoners. Camminghaburen werd 
een zogenaamde bloemkoolwijk, waarbij de woningen in 
groepjes aan een pleintje of een doodlopende straat met 
elkaar zijn verbonden. Van boven af bekeken zijn het - met 

enige fantasie - net bloemkoolroosjes. ,,Maar die typische 
jaren-tachtighandtekening zetten we dit keer dus niet.  In 
Middelsee kiezen we voor de opzet met kenmerken van 
Friese stadjes. In Wetterstêd zie je dat terug in de stedelijke 
woonblokken en aan een stadsgracht met kades, pleinen, 
spannende doorkijkjes en een bomenrijke singel. Ook komen 
hier intensieve bouwblokken, maar meer in de vorm van 
grondgebonden woningen.” Middelsee zal uiteindelijk naar 
schatting 6.000 bewoners hebben. Bijna de helft dus van 
het even grote Camminghaburen. Het zegt veel over de 
beschikbare persoonlijke leefruimte die het wonen én leven in 
de voormalige zeearm aantrekkelijk moeten maken. 

Op deze gedachte sluit het principe van natuurinclusief 
bouwen eigenlijk naadloos aan: om de biodiversiteit te 
verbeteren worden de woningen zo duurzaam mogelijk 
gebouwd. Met genoeg ruimte voor de opvangmogelijkheden 
van extra regenwater - voor hergebruik bij onder andere 
het besproeien van de tuin of het wassen van de auto 
- en de aanleg van schuil- en nestkastjes voor mussen 
en vleermuizen. ‘Een groene omgeving is vaak een fijne 
leefomgeving’, vat de tekst op de website dit uitgangspunt 
samen. 

Fokko de Vegt: “En weet je wat grappig is? Als je hier 
rondloopt, ruik je nog steeds de zee.” De Middelsee mag dan 
verdwenen zijn, de herinnering aan het verleden wordt de 
komende jaren tastbaarder dan ooit. 

Bouw van Middelsee Bouw van Middelsee
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En nee, ze zijn er nog niet. Er moet nog veel gebeuren. In 
het tweede kwartaal van 2024 wordt de oplevering van het 
negentig appartementen tellende gebouw verwacht. De 
eerste paal werd in juni van dit jaar geslagen. Het totaal 
van 347 palen staat inmiddels allemaal in de zilte grond. 
Gekapseld in extra gewapend beton omdat de voormalige 
zeegrond daarom vraagt. Als je alle palen achter elkaar legt, 
ben je acht kilometer verder. 

Robuust en elegant
Het gebouw wordt straks aan drie zijden omringd door 
water. Een jachthaven, permanent toegankelijk via het 
Van Harinxmakanaal en een vloedgolf aan bedrijvigheid 
zorgen ervoor dat het hart van de wijk gaat bruisen. Met 
verschillende types appartementen en op de begane grond 
alle ruimte voor winkels, horeca en atelierwoningen: geschikt 
om te wonen en om er een atelier of kantoor te houden. 
De landschapsarchitect van LAP Landscape & Design richt 
daktuinen in en op het binnenplein van het pand komt een 
gemeenschappelijke tuin. 

“ Het kroonjuweel van 
Middelsee”

REITSMA BOUW, MWPO & POWERHOUSE COMPANY 
ROB SCHRIER, JAN JOHAN DE VRIES EN STEFAN PRINS 

‘Een gebouw dat zijn weerga niet kent. Een hotspot, blikvanger van jewelste, een 
parel.’ Ruim voordat de contouren van Huis aan de Haven zichtbaar worden, maakt het 
appartementengebouw in de nieuwe Leeuwarder wijk Middelsee al naam. Een verhaal over 
hoe een gedegen samenwerking tot een uitzonderlijk mooi project leidt. 

Huis aan de Haven

Stefan Prins



2726

Friesland bouwt en ontwikkelt Friesland bouwt en ontwikkelt

De architectonische uitstraling is evident: robuust en 
elegant zijn in het ontwerp van Powerhouse Company geen 
tegengestelde bepalingen van elkaar. Integendeel zelfs, 
want het pak waarin Huis aan de Haven is gestoken zit 
als gegoten. “Dit wordt een plek waar je niet alleen prettig 
woont, maar waar je ook heel plezierig verblijft”, zegt Stefan 
Prins namens het gerenommeerde bureau. Prins is een 
van de zes partners bij Powerhouse Company. De skyline 
van Rotterdam, een vliegveld in China, een futuristische 
wolkenkrabber in Turkije en kantoren in Peking, Oslo en 
München: vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam worden  
over de hele wereld prijswinnende opdrachten  
uitgevoerd.

Samenwerking 
“Wat het project in Leeuwarden zo bijzonder maakt”, zegt 
Prins, “is de samenwerking met MWPO en Reitsma Bouw.” 
Gedrieën trekken de partners vanaf het eerste begin samen 
op. Ontwikkelaar MWPO, met kantoren in Groningen en Den 
Bosch, en Powerhouse Company kenden elkaar al. “We 
werkten onder meer samen aan de realisatie van Merckt 
aan de Grote Markt in Groningen”, zegt Rob Schrier van 
MWPO. Het is voor het eerst dat MWPO in Friesland actief 
is. “Toen we vijf jaar geleden door de gemeente Leeuwarden 
gevraagd werden om met een plan te komen, hebben we 
Powerhouse Company  er meteen bij gehaald.”

Tezamen werden de plannen en schetsen gemaakt die 
uiteindelijk tot een overtuigend 'ja' van het Leeuwarder 
stadsbestuur leidden. “We wilden een plek creëren die van 
extra betekenis is”, zegt Prins. “Een plek die qua volume 
en uitstraling doet denken aan de oude havenloodsen. Met 
oog voor detail, zoals de kozijnen met diepe negges en de 
stompe deuren.” De buitenkant is een pantser van staal en 
steen, lijkend op dat van oude, traditionele pakhuizen. De 
ideeën waren koren op de molen van ontwikkelaar MWPO die 
voor de bouw van Huis aan de Haven bij Reitsma Bouw uit 
Drachten uitkwam. 

Reitsma Bouw
Een marktpartij die net als de twee anderen een 
indrukwekkende portfolio overlegt en al sinds 1926 actief 
is. Jan Johan de Vries voegde zich als vestigingsleider  
namens het Friese bouwbedrijf aan tafel bij Powerhouse 
en MWPO. “We zaten in bouwteam veel bij elkaar en dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen”, zegt De Vries. “De visie en 
ontwerp van MWPO en Powerhouse waren helder. Onze 
voornaamste taak was in beginsel vooral om het betaalbaar 
en uitvoerbaar te maken.” Best een uitdaging voor een 
gebouw dat veel kwaliteit herbergt. “Die haalbaarheid was 
altijd het uitgangspunt en het is gelukt.” Architect Stefan Prins 
juicht de samenwerking met Reitsma Bouw toe: “Het is een 
ontwikkelende bouwer. Een bedrijf dat onze taal begrijpt.”

Tot nu toe verloopt de bouw volgens plan en wordt er 
een solide basis gelegd en is er meer wapening nodig dat 
'standaard', maar daar was op gerekend. Jan Johan de Vries: 
“We hebben daarom vibropalen gebruikt.” Na de stort van alle 
werkvloeren is extra wapening aangebracht op de poeren. Het 
grondwerk voor de parkeergarage onder het gebouw is ook 
flink op weg. Het loont de moeite om een kijkje te nemen op de 
website van Reitsma. Hier wordt de voortgang door middel van 
een timelapse en fotoserie mooi in beeld gebracht.

Mini-bouwteam
De kopers van de appartementen worden van A tot Z begeleidt. 
Daarvoor organiseert Reitsma Bouw zogenaamde mini-
bouwteams onder leiding van eigen kopersbegeleiders. Zo 
wordt klantgericht gewerkt en is er tijdens het aankoop en 
bouwproces aandacht voor vragen en wensen. Op vragen en 
verzoeken van toekomstige bewoners volgt daarom steeds 
adequaat een antwoord. “Het bouwteam”, vervolgt De Vries, 
“is volledig betrokken bij de doorontwikkelingen. We kunnen 
daarom snel handelen als dat nodig is. Want soms heeft een 
vraag, hoe gedetailleerd ook, consequenties.” Want zelfs de 
kleinste aanpassingen kunnen consequenties hebben voor de 
uitvoering. Onze kopersbegeleiders controleren dit en stemmen 
het af met de uitvoering en de kopers. De spil binnen dit team 
wordt gevormd door de kopersbegeleiding van Reitsma Bouw. 
Zij staan de nieuwe bewoners het gehele traject bij, maakt 

afspraken over de planning en informeert over de voortgang 
van het bouwproces. 

De vergaderfrequentie is van bijna dagelijks en daarna wekelijks 
teruggebracht naar eens in de vier weken. Dan treffen architect, 
bouwer en ontwikkelaar elkaar om de stand van zaken door 
te nemen. Op het bouwterrein lopen nu dagelijks zo’n twintig 
mannen en vrouwen. Op het hoogtepunt zullen dat er meer dan 
honderd zijn. “Nu zijn wij aan zet”, zegt bouwer Jan Johan de 
Vries. En zijn tafelgenoten knikken. De belangstelling voor de 
negentig appartementen, waarvan er 28 als huurwoning worden 
aangeboden, stemt tot tevredenheid. Nog voor er één muur is 
opgetrokken, is verreweg het grootste deel al verkocht. Er zijn 
nog maar een paar appartementen beschikbaar, waarvan het 
penthouse zonder twijfel het meest tot de verbeelding spreekt. 

Hoe het gebouw straks in de volksmond genoemd wordt, 
want zo gaat dat toch soms met spraakmakende gebouwen? 
Die krijgen vaak een bijnaam. Geen idee. “Dat is aan de 
Leeuwarders en de toekomstige bewoners.” Een kathedraal? 
Architect Stefan Prins vindt een burcht een betere benaming. 
“De karakteristieke stalen units bovenop het gebouw hebben 
meer iets weg van kronen.” Jan Johan de Vries en Rob Schrier 
zijn het met hem eens. Hun iconische gebouw zet de kronen 
op hun werk. Het leidt geen twijfel meer: het kroonjuweel van 
Middelsee is in de maak.

Impressie van het interieur van het penthouse Huis aan de Haven Huis aan de Haven
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Meindert de Graaf staat al meer dan 35 jaar aan het roer 
van Hellema Makelaars. Totdat De Graaf het bedrijf in 1986 
overnam, was het makelaarskantoor altijd binnen de Hellema 
familie van generatie op generatie gegaan. Datzelfde lijkt nu ook 
te gebeuren bij familie De Graaf, want zoon Rutger is inmiddels 
ook werkzaam bij het kantoor en wil deze in de toekomst ook 
overnemen. Meindert en Rutger zeggen daar zelf over. “Onze 
overeenkomsten en verschillen zorgen voor een goede balans.” 

Van verzekeringsinspecteur tot eigenaar
Meindert de Graaf begon zijn werkende leven als 
stedenbouwkundig tekenaar. Hoewel hij het vakgebied 
interessant vond, mistte hij al snel het menselijk contact. Na 
een sabbatical in Canada kwam hij te werken bij Hoogstins 
Hellema als verzekeringsadviseur. Na de opleiding tot makelaar 
succesvol te hebben afgerond ging hij aan de slag als Register 
Makelaar en Taxateur, waarbij hij zich bezighoudt met zowel 
de particuliere als de zakelijke markt. “We doen vrijwel alles 
wat met vastgoed te maken heeft, van verkoop tot aankoop, 
verhuur en vastgoedbeheer tot taxaties van zowel woonhuizen 
als bedrijfspanden.

“Kleinschalig kantoor 
met warm, persoonlijk contact”

Beoogd opvolger Rutger de Graaf besloot in de crisistijd zijn 
vader te gaan helpen en kwam er al snel achter dat het vak 
hem óók op het lijf geschreven is. Inmiddels mag hij zichzelf 
Kandidaat Register Makelaar en Taxateur noemen. “Ik voer 
bijzondere gesprekken met uiteenlopende mensen. Hellema 
Makelaars is een kleinschalig kantoor. We werken met zijn 
vijven en dat biedt de mogelijkheid tot warm en persoonlijk 
contact.” 

Afgekoelde markt
Een snel afgekoelde markt, zo omschrijft Meindert de 
Graaf de huidige particuliere woningmarkt. Als het om 
kantoorpanden gaat, dan spelen er hele andere zaken. Daar 
worden leegstaande (bedrijfs)panden massaal omgebouwd 
tot woonvoorzieningen. Een transitie voortkomend uit de 
woningbouwopgave. Voor Friesland ligt die opgave op 18.000 
woningen. De Graaf. “We hebben te maken met een heel 
duidelijk afgekoelde woningmarkt, maar dat geldt niet voor 

leegstaande kantoorpanden. Deze worden in rap tempo 
omgebouwd tot wooncomplexen om zodoende aan de vraag 
naar huizen te voldoen.”

Prijsdalingen
Redenen voor de afkoeling van de huizenmarkt zijn volgens De 
Graaf duidelijk: “De leencapaciteit en beperking door de hoge 
rente. Mensen kunnen gewoon minder lenen. Mensen die een 
half jaar geleden een huis hebben gekocht raken lichtelijk in 
paniek. Als hun huidige huis niet snel genoeg verkocht wordt, 
krijgen die te maken met dubbele lasten. Omdat te voorkomen 
worden wij ingeschakeld.” Zoon Rutger vult aan: “In de huidige 
woningmarkt wordt het netwerk dat wij als makelaardij hebben 
weer erg belangrijk. Aanmelden op Funda.nl is niet meer 
genoeg en daarom maken mensen steeds vaker weer gebruik 
van de contacten die wij in onze portefeuille hebben.”

“Een makelaar kan  
weer het verschil maken”

Een makelaar in de arm nemen, is dus weer heel belangrijk 
geworden en dat is goed nieuws voor vader en zoon De Graaf: 
“Zoals het de afgelopen tijd ging, was niet gezond. We hebben 
nu gelukkig weer te maken met een gezonde, normalere markt 
bij het aankopen en verkopen van woonhuizen, maar ook 
bedrijfsmatig vastgoed. Samen met de stijgende vraag naar 
woningbouw vanuit leegstaande kantoorpanden kunnen wij als 
Hellema op alle terreinen weer echt het verschil maken door de 
juiste partijen te koppelen, geïnteresseerde partijen begeleiden 
en adviseren.” 

Hellema Makelaars uit Leeuwarden is een NVM-kantoor wat al sinds 1898 bestaat en is 
hierdoor het oudste kantoor van Friesland. Door deze jarenlange ervaring, kennis van de 
markt en groot netwerk worden woningen slim in de markt gezet om zo met alle partijen 
het gewenste resultaat te behalen. Ondanks het feit dat Hellema een oudje is in de 
makelaarswereld, is het kantoor nog altijd vooruitstrevend, modern en maakt het gebruik 
van alle technologie met als doel: tevreden klanten! 

 “ Het netwerk  
van een makelaar  
is weer belangrijk”

HELLEMA MAKELAARS
MEINDERT DE GRAAF & RUTGER  DE GRAAF

 Rutger de Graaf, Jeina Selvendran & Meindert de Graaf
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Nick Boersma is als projectmanager werkzaam voor 
Vereniging Circulair Friesland. “Zeven jaar geleden is VCF 
opgericht op initiatief van het Friese bedrijfsleven. Dat er 
vanuit bedrijven een platform is geïnitieerd om circulariteit 
stevig op de agenda te zetten en gezamenlijk te werken aan 
een circulaire economie is uniek. De vereniging verbindt 
overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties 
en het MKB met elkaar. 

Circulair bouwen is de norm in Fryslân
Die slagkracht komt meer en meer naar voren nu Circulair 
Friesland in de volgende fase is beland. Samen met de meer 
dan 130 leden worden er steeds meer projecten bedacht, 
opgestart en ondersteund. Boersma: “De eerste vijf jaar van 
ons bestaan, stond in het teken van groei, kennis opdoen 
en ons verhaal vertellen. We richten ons steeds meer op 
uitvoering, daar is duidelijk behoefte aan. VCF zit nu echt in 
de fase van niet praten, maar doen.

“Er valt juist in de bouw  
veel impact te maken”

De bouwsector wordt terecht gezien als een grootverbruiker, 
maar heeft tegelijkertijd de sleutel tot succes in handen. 
Het begint met het heroverwegen van de keuze om nieuw 
te bouwen. Niks doen betekent geen verbruik of uitstoot. 
Circulair bouwen is de volgende stap en is het zoveel mogelijk 
hergebruiken van wat er al is. Zijn er toch nieuwe materialen 
nodig? Zet dan zoveel mogelijk in op natuurlijke producten 
die CO2 opslaan, bij voorkeur uit de eigen regio. We moeten 
voorkomen dat we meer CO2 blijven uitstoten, om onder 
de 1,5 graag uit het Parijs-akkoord te blijven. De bouwketen 
speelt daarin een belangrijke rol.”

Friese innovaties
Eén van de belangrijke speerpunten is dan ook het stimuleren, 
faciliteren en realiseren van circulaire bouwprojecten. De 
afgelopen twee jaren heeft VCF ingezet op het verbinden 
van bouw en landbouw. Teelten als vezelhennep en 
lisdodde bieden perspectief voor de Friese boeren als nieuw 
verdienmodel. Toepassing van deze gewassen voor de 
nodige verduurzaming in de bouw door het vastleggen én 
voorkomen van CO2. “Dit is een mooie opbouw geweest naar 

het uitvoeringsprogramma waar we samen met leden in 2023 
mee starten.” 

“Met dit programma helpen we opdrachtgevers in de bouw, 
zoals gemeenten en woningcorporaties, om de markt uit te 
dagen op circulariteit. Daar is behoefte aan. Door de vraag 
te stimuleren, krijgen ondernemers ruimte voor circulaire 
ontwerpen en oplossingen. Ruimte voor hergebruikte of 
natuurlijke materialen. Maar ook voor meer hergebruik van 
water: innovaties waar we in Fryslân in uitblinken!” 

Europese voorbeeldregio
De initiële ambitie om in 2025 bij de Europese topregio’s op 
het gebied van circulaire economie te horen, staat als een 
paal boven water. “Dat is een ambitie en geen competitie. 
We organiseren bijeenkomsten om organisaties met elkaar te 
verbinden en de circulaire voorbeelden een podium te geven. 
De vereniging heeft verder als doel om de verandering niet bij 
dergelijke pilots en projecten te laten, maar structurele impact 
te laten hebben. 

Wet- en regelgeving als gamechanger
Boersma: “Bepaalde wet- en regelgeving sluit niet aan bij de 
circulaire wensen en ambities van onze leden.  Eind november 
zijn er daarom concrete beleidsvoorstellen aangeboden door 
onze leden aan staatssecretaris Vivianne Heijnen tijdens haar 
werkbezoek in Drachten. Heijnen gaf aan dat er vanuit de 
overheid bereidheid is om wet- en regelgeving aan te passen. 
Volgens haar heeft Friesland zelfs een cruciale rol daarin. 
Want als wij hier laten zien dat het kan, dan komen Den Haag 
en Europa ook in beweging..” 

“Friesland als voorbeeldfunctie 
voor Europa”

Boersma vervolgt: “Daar ligt een belangrijke taak voor 
Circulair Friesland. Als wij onze ondernemers helpen om 
plannen te realiseren, dan kunnen die projecten dienen als 
voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland en Europa. 
Het is prachtig als wij als Fryslân vanuit een kartrekkersrol 
circulariteit op de (politieke) agenda krijgen en op die manier 
een wezenlijke bijdrage leveren aan het circulair bouwen en 
denken in de wereld.”

“ Niet praten, maar dóen”
VERENIGING CIRCULAIR FRIESLAND
NICK BOERSMA

Vereniging Circulair Friesland (VCF) is vastbesloten dat Friesland in 2025 één van de meest 
circulaire regio’s van Europa is én een voorbeeld te zijn voor de volgende generatie. Fryslân 
is ambitieus op weg naar dit doel, zeker in de bouw! En dat betekent: niet praten, maar dóen. 
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CRAF+ is een samenwerking tussen Alynia Architecten, Inbo, 
GEAR, Wind Groep, Zantman Architecten, Made by Phi en 
Achterbosch Architecten. Van Wieren: “We zijn gestart met de 
prijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe 
Veemarkt in Zwolle, waarvoor we ons gezamenlijk onder de naam 
CRAF+ hebben aangemeld. Die naam is gekozen vanwege de 
link met (ontwerp-) kracht, werken en ambachtelijkheid. De laatste 
letter schrijven we als een plusteken, omdat we daarmee willen 
uitdragen dat we waarde toevoegen aan nieuwe leefomgevingen.”

Impact maken
De Vereniging Circulair Friesland is erop gericht om initiatieven 
op het gebied van circulariteit en innovaties voor het biobased 
bouwen samen te brengen. En dat gebeurt soms heel letterlijk. Van 
Wieren: “Gezamenlijk kunnen we nog meer impact maken op het 
gebied van circulair en biobased bouwen. Ik zie dat dan ook als 
een collectieve opgave voor iedereen die actief is in de gebouwde 
omgeving. We spreken samen met de energietransitie en het 
vergroten van natuurwaarden over een integraal probleem, dus dan 
moet je ook zoeken naar een integrale oplossingen. We hebben 
dat heel concreet opgepakt door de architecten samenwerking 
CRAF+ te starten zodat we kennis kunnen delen en gezamenlijk 
aan projecten kunnen werken.”

Made by Phi
Fieke Grooters startte drie jaar geleden met haar architectenbureau 
Made by Phi. “Ik streef daarbij naar waardevolle architectuur met 
een positieve footprint. Een gebouw is niet alleen waardevol voor 
de opdrachtgever maar ook voor de omgeving. De omgeving 
waarop een gebouw impact heeft betreft niet alleen de directe 
omgeving maar ook de omgeving waar het materiaal gewonnen 
wordt. En niet alleen de impact nu, maar ook de impact later 
wanneer het gebouw weer gesloopt wordt.”

Tuinstra, Van Wieren Architecten
Doeke van Wieren heeft samen met zijn compagnon Bauke 
Tuinstra een bureau dat zich vooral richt op woningbouw. Tuinstra 
& Van Wieren zijn ook onderdeel van architectencoöperatie Gear, 
dat zich weer meer richt op utiliteitsbouw. De derde poot van zijn 
bedrijfsvoering is i-engineering, een facilitair bedrijf en dat zich richt 
op bouwkundige diensten en het optimaliseren van (modulaire- en 
digitale) bouwtechnieken. 
De interesse voor circulair bouwen werd bij Van Wieren 
aangezwengeld  door de door Provincie Fryslân uitgeschreven 
tender voor het Swettehûs, een circulair bouwproject in 

Leeuwarden. “Duurzaamheid had altijd al mijn aandacht en 
circulair bouwen is de vergrotende trap van duurzaamheid, dus dit 
project waarbij het beperken van afval en CO2-uitstoot centraal 
stond, maar ook het vergroten van biodiversiteit en een gezonde 
werkomgeving, sprak mij gelijk enorm aan. Want daarmee kom je 
op het meest wezenlijke wat architectuur inhoudt en dat is waarde 
creëren. Dan gaat het niet alleen om financiële waarde, maar ook 
over zaken als esthetische waarde, persoonlijke waarde, sociale 
waarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde.”

Ecologische waarde
Grooters geeft aan dat ook de ecologische waarde momenteel 
een veelbesproken thema is binnen CRAF+. Duurzaam bouwen 
kan je zien als ‘een beetje minder slecht’ bouwen. De bouw heeft 
grote negatieve impact gehad op de rijkdom van de bodem, 
flora en fauna. Door middel van regeneratief (de R van CRAF+) te 
ontwerpen willen we deze ecologische waarde actief herstellen en 
de natuur weer onderdeel maken van onze leefomgeving.

Lokaal
Grooters vervolgt: “Als je biobased materialen lokaal teelt - en 
dat kan in Friesland heel goed – dan verlaag je ook nog eens de 
footprint doordat er minder transportbewegingen nodig zijn. Al die 
waarden zijn net zo belangrijk als het hebben van een dak boven je 
hoofd. En dat is wat het zo mooi maakt om met deze filosofie aan 
de slag te gaan.”
Grooters en Van Wieren hebben daarbij nog een extra gezamenlijk 
doel: bouwen zonder afval. Grooters: “Aan de architectuurkant ligt 
een grote kans om tot een oplossing te komen. Iemand zei ooit 
eens dat ‘afval een ontwerpfout’ is en die quote gebruik ik graag 
om onze missie te duiden. Als je circulair bouwt en denkt, dan kan 
je (vrijwel) alles hergebruiken of recyclen. Een mooie rol voor ons 
als architecten om in ieder geval een deel van de oplossing te zijn.”

CRAF+:

“ Circulair bouwen brengt architectuur  
terug bij de basis: waarde creëren”

Op 9 maart 2022 ondertekende Hein de Haan, samen met 
een grote groep Friese woningcorporaties, bedrijven uit de 
bouwsector en andere gemeentes het ‘Biobased Isolatiepact’ 
van Fryslan. Het doel is om samen met Friese (bouw)partners in 
de nieuw- en verbouw versnelling brengen in het besparen van 
fossiele brandstoffen, het vastleggen van CO2 en het realiseren 
van een gezond binnenklimaat. Dat dit niet alleen maar een 
intentie is, blijkt uit de kaart met zo’n 30 initiatieven die prijken 
op de Biobased Projectenkaart, waarvan een aanzienlijk deel 
in Leeuwarden. De Haan: “We hebben in Leeuwarden een 
woningbouwopgave van 8.000 woningen tot aan 2030. Die gaan 
we realiseren in de stad, maar ook in de dorpen. Een deel van 
die huizen zal op uitbreidingslocaties gebouwd worden, maar 
het merendeel zal door middel van inbreidingprojecten worden 
gerealiseerd. Dat is best een opgave, want de stad is al behoorlijk 
vol. Grote aantallen binnen een bestaande stad realiseren 
betekent verdichten. Dat gaan we doen door het Spoordok te 
transformeren tot een stedelijk woongebied. En we gaan het 
huidige Cambuur Stadion verplaatsen om ruimte te maken voor 
woningbouw op die locatie.” 

Digitalisering 
Ook enkele (leegstaande) kantorengebouw zullen een andere 
functie krijgen. De Haan: “We zijn een stad die historisch gezien 
heel veel werkgelegenheid had in de financiële dienstverlening. 
Door de digitalisering staan veel van die kantoorgebouwen nu 
leeg en die gebouwen verdienen een andere functie. We staan nu 
al in de Top-10 van Nederland als het gaat om de transformatie 
van kantoor naar woning. Dat doen we dus helemaal niet 
onaardig.”

Verduurzaming
Als derde pijler in de totale woningbouwopgave komt het 
verduurzamen van bestaande woonwijken in Leeuwarden. De 
Haan: “Dat wordt een combinatie van slopen en nieuwbouw. Bij 
de nieuwbouw zal er ook een stukje verdichting plaatsvinden, 
waardoor we efficiënter gebruik gaan maken van de beschikbare 
ruimte. Het biedt ons bovendien de kans om wat meer balans te 
krijgen in het woningaanbod.”

Circulair bouwen
De vraag die de gemeente Leeuwarden en dus ook De Haan 
zich hierbij stellen is: op welke manier gaan we die woningen 
bouwen en renoveren? De Haan: “De huizen die we nu bouwen 
moeten honderd tot honderdvijftig jaar meegaan. De kleinkinderen 

van onze kleinkinderen moet daar nog in kunnen wonen. Dat 
betekent circulair bouwen en bewonen met een lagere CO2 
footprint, gezondheid en weinig tot geen belasting voor het milieu. 
Dat betekent dat we zuinig omgaan met de materialen die we 
inzetten en zoveel mogelijk bio-based bouwen. In het nieuwe 
coalitieprogramma staat het bio-based bouwen met natuurlijke 
materialen als hoge ambitie geformuleerd. In Leeuwarden zijn we 
dan ook volop aan het experimenteren met bouwen met hout, 
maar ook met het isoleren met lisdodde of hennep in plaats van 
glasvezel. Als gemeente willen we daarin het goede voorbeeld 
geven en dat betekent dat we dit ook meenemen in onze eigen 
grondexploitaties.”

‘We leggen de lat hoog’

De Haan is optimistisch over de toekomst van de bouw en de 
gestelde doelen, al zijn die soms best pittig. “We moeten nog heel 
veel doen. Friesland heeft één aantal pluspunten ten opzichte van 
de rest van Nederland. Ten eerste zijn we sterk in de bouwsector. 
We hebben goede architecten, ontwikkelaars en goede bouwers 
die innovatieve concepten maken. En omdat marktpartijen, 
kennispartijen hierin verenigd zijn, kunnen we de lat hoog 
leggen. Dat is goed voor onze eigen woningbouwopgave, onze 
innovatiekracht en goed voor de natuur.”

Friesland heeft van het kabinet een woning-bouwopgave van 18.000 te bouwen woningen 
meegekregen. Een groot deel daarvan zal in en rondom Leeuwarden gerealiseerd worden. Wethouder 
Hein de Haan heeft ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, wonen, grondbedrijf 
en vastgoed in zijn portefeuille en weet dus wat hem te doen staat.  
“Dit is onze kans om circulaire stappen te zetten voor de regio.”

Een ontmoeting tijdens een rondleiding door It Swettehûs zorgde er voor dat alle, bij de VCF 
aangesloten architecten, op basis van vakmanschap, visie en ambities een samenwerking zijn 
aangegaan onder de naam CRAF+. Er zijn talrijke architectenbureaus lid van Vereniging Circulair 
Friesland. Daar zijn Doeke van Wieren (TWA architecten, architecten coöperatie GEAR) en Fieke 
Grooters (Made by Phi) twee voorbeelden van. 

  CRAF+: een initiatief van leden van vereniging Circulair Friesland   Gemeente Leeuwarden: lid van vereniging Circulair Friesland.

WETHOUDER HEIN DE HAAN OVER WONINGBOUWOPGAVE LEEUWARDEN:

“ Bouwen met biobased materialen  
uit eigen regio” 

Wethouder Hein de Haan

Craf+
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De Wind Groep
“Het is mooi om te zien dat de vereniging actief uiteenlopende 
partijen samenbrengt en dat die gezamenlijke focus op 
circulariteit vervolgens bruggen slaat en krachten bundelt”, 
aldus Harmen Wind van de Wind Groep. Dit familiebedrijf 
wordt geleid door de broers Roelof en Harmen Wind. 
Harmen licht hun verbinding met circulariteit toe: ‘Zoals we 
aan de bron kunnen bijdragen aan de teelt van biobased 
grondstoffen, zijn we als ontwerper en ontwikkelaar bij de 
realisatie van projecten in de positie om circulariteit toe 
te passen. Die positie gebruiken we om samen met onze 
opdrachtgevers en lokale overheid circulariteit te verweven 
in het ontwerp en de realisatie van onze projecten. Dit zijn 
kansen die we in alle facetten van onze bedrijven met beide 
handen aanpakken.’

“Als ontwikkelaar bijdragen 
aan duurzaam en 
circulair bouwen”

Onder de Wind Groep vallen vier zelfstandige bedrijven: Het 
architectenbureau WAA (Wind Architecten Adviseurs) met 
aansprekende duurzame projecten zoals de Sporthal De Drait 
in Drachten; een gebouw dat circulair, biobased en energie-
neutraal gebouwd wordt. Het tweede bedrijf is Wind Design 
+ Build BV, landelijk actief met het ontwerpen en realiseren 
van toekomstbestendige gebouwen voor sport en onderwijs. 
In Wind Solar BV hebben de broers een eigen zonnepark ont-
wikkeld en gerealiseerd met een omvang van ca. 5MW aan 
duurzame stroom. En tot slot initieert en realiseert Wind Vast-
goedontwikkeling BV integrale gebiedsontwikkelingen voor 
woningbouwprojecten zoals Blitsaerd in Leeuwarden. 

GreenInclusive
GreenInclusive ontwikkelt en produceert producten van 
natuurlijke en lokale grondstoffen waar langdurig CO2 in 
opgeslagen wordt. Door de ontwikkeling van die producten 
draagt het bedrijf actief bij aan de ambities van de 
Nederlandse overheid om de transitie te maken naar een 
duurzame economie. De broers Marthijs en Hendrik Roorda 
uit Nieuwehorne doen dat allemaal vanuit een aantal pijlers. 
Marthijs Roorda: “De eerste pijler is dat we in samenwerking 

met de gemeente Smallingerland arbeidsplaatsen realiseren 
voor de regio waarin we ondernemen. De tweede is pijler is 
dat alles wat we doen, zo duurzaam mogelijk doen. En dat 
geven we vorm door te kiezen voor materialen die je kunt 
hergebruiken, in onze werkwijze geen fossiele materialen 
nodig hebben en geen materialen halen uit het buitenland.  
Als om wat voor reden dan ook één van die uitgangspunten 
niet haalbaar is, dan doen we het ook niet.”

“Als ondernemers  
een gezamenlijke boodschap  

uitdragen”

Naast het telen van grondstoffen bestaat het bedrijf van de 
gebroeders Roorda uit nog een aantal andere ondernemingen: 
recyclingbedrijf EPS Nederland en de logistieke poot ‘Get-
2Green Logistics’. “Ook via die bedrijven dragen we de geza-
menlijk boodschap uit, zoals die ook door Circulair Friesland 
wordt uitgedragen en dat is dat we zo duurzaam mogelijk wil-
len ondernemen. Zelfs als dat iets extra’s kost. En zo hebben 
wij elkaar ook gevonden. We hebben op het vlak van duur-
zaamheid en circulariteit dezelfde visie”, aldus Roorda. “Dat 
maakt de samenwerking tussen GreenInclusive en de Wind 
Groep op bedrijfsniveau heel mooi en sterk.”
 

VAN TEELT TOT TOEPASSING: 

“ Wind Architecten en Adviseurs en 
GreenInclusive bundelen krachten”

Harmen Wind van de Wind Groep en Marthijs Roorda van GreenInclusive zijn beiden betrokken leden 
van de Vereniging Circulair Friesland. Eén telefoontje bracht de twee Drachtster ondernemingen bij 
elkaar aan tafel. Niet veel later werd 18 hectare grond door Wind beschikbaar gesteld voor de teelt 
van vezelhennep door GreenInclusive. Wind zorgt er vervolgens voor dat de eindproducten (natuurlijke 
isolatie) weer terugkomen in de gebouwen. 

Marthijs Roorda (Greeninclusive) en Harmen Wind (Wind Groep)

Na een lange, succesvolle carrière in de tv- en mediawereld 
richtte Valkieser in augustus 2015 Hydraloop International 
op. De reden? Een bijdrage leveren aan het dreigende 
tekort aan vers drinkwater. “We hebben een schitterend, 
complex waterleidingnetwerk voor drinkwater. Maar slechts 
twee procent van al het water dat door die leidingen gaat, 
wordt gebruikt om te drinken. De overige 98 procent wordt 
gebruikt voor het toilet, de wasmachine, de vaatwassers en 
de douche. Onze oplossing is dat we lokale bronnen in de 
gebouwen benutten. Dit zogeheten gereinigde grijze water 
kan bij niet hoogwaardige toepassingen het schaarse verse 
drinkwater prima vervangen.”

Water bespaar klaar
Uiteraard moet een gebouw dan qua waterleidingen wel 
anders gebouwd worden om toegang te krijgen tot die ‘grijze 
waterbronnen’. “De gemeente Leeuwarden is daarin erg 
vooruitstrevend en zelfs één van de koplopers wereldwijd”, zo 
weet Valkieser: “Hydraloop heeft samengewerkt met de Wind 
Groep uit Drachten bij de bouw van 41 duurzame woningen 
in Blitsaerd-Oost. Al die woningen zijn ‘water bespaar 
klaar’ gebouwd. Dat wil zeggen dat de leidingen voorbereid 
zijn om waterbesparende maatregelen toe te passen. De 
bewoners van die huizen krijgen met behulp van subsidie 
vanuit de gemeente Leeuwarden de mogelijkheid om een 
waterrecycling systeem te installeren.”

 
“Waterbesparingen zijn nodig  

om huidige manier 
van leven te behouden”

Het belangrijkste verschil met andere, bestaande technieken 
is dat Hydraloop geen gebruik maakt van filters, want die 
kunnen verstoppen en het proces frustreren. Hydraloop 
ontving voor deze ingenieuze ketentechniek inmiddels 
diverse internationale onderscheidingen. Zo werd Hydraloop 
tijdens ’s werelds grootste consumenten-elektronica beurs 
in Las Vegas uitgeroepen als beste product. Ze hielden 
daar grote innovaties als de opvouwbare Samsung tablet 
en de elektrische auto van Sony achter zich. Maar klaar is 
Valkieser nog lang niet. In januari 2023 lanceert Hydraloop 
– ook weer in Las Vegas - een gloednieuwe toevoeging aan 

de productlijn: de Hydraloop Concealed. Valkieser: “Deze zit 
weggewerkt achter het toilet of in de badkamer. Dankzij deze 
compacte uitvoering kan deze techniek straks in elk gebouw, 
appartement of hotel geplaatst worden. Daarmee zetten we 
weer een stap richting een waterbesparende toekomst. Want 
we moeten naast energie ook water gaan besparen om onze 
huidige manier van leven voor onze kinderen en kleinkinderen 
te kunnen blijven garanderen.”

Friesland en Europa verbinden
Maar een koploper loopt ook als eerste tegen drempels in 
de praktijk aan. Valkieser: “Niet alles ligt binnen onze eigen 
macht of die van de keten. Met de kracht van een vereniging 
kom je sneller op politieke plekken waar je je uitdagingen neer 
kunt leggen.” Recent, tijdens de ‘European week of Cities and 
Regions’ in Brussel, schetsen Circulair Friesland-leden, BGDD 
en Hydraloop hun circulaire uitdagingen en kansen uit de 
praktijk bij het toewerken naar een Circulaire Economie. Ook 
presenteerden ze voorstellen hoe Europa en de regio elkaar 
kunnen versterken, aan een gezelschap van internationale 
en regionale partners. De concreetheid van de voorstellen 
werd als zeer positief ervaren alsmede ook de prioriteit 
die dit moet krijgen op de agenda in Brussel. Inmiddels is 
deze lijst uitgebreid door andere leden en aangeboden aan 
staatssecretaris Vivianne Heijen.

HYDRALOOP SYSTEMS: 

“ Stappen zetten richting  
waterbesparende toekomst”

Het bedrijf Hydraloop Systems in Leeuwarden heeft zich ten doel gesteld om mensen en organisaties 
in staat te stellen water en energie te besparen met slimme en betaalbare gedecentraliseerde 
waterrecyclingsystemen. Volgens Hydraloop eigenaar Arthur Valkieser zijn dat soort systemen hard 
nodig omdat er op korte termijn een tekort dreigt aan vers (drink)water. “Mens en dier zijn afhankelijk 
van water, dus daar moeten we zuinig op zijn.”

Sabine Stuiver en Arthur Valkieser. Foto: Aron Weidenaar

Friesland bouwt en ontwikkelt  Hydraloop sysyems: lid van vereniging Circulair Friesland   Wind Groep en Green Inclusive: leden van vereniging Circulair Friesland



3736

Friesland bouwt en ontwikkelt Friesland bouwt en ontwikkelt

Koploper
‘Ja, in het Noorden is het lekker werken. Jullie stropen de 
mouwen op en gaan met elkaar aan de slag, terwijl er elders 
in het land soms heel lang gepraat wordt. Ik durf Friesland 
wel koploper te noemen als het gaat om duurzaam en 
biobased bouwen.’ Zo vertelt een bevlogen Jan Willem van 
de Groep, die sinds 2020 het land doorkruist als aanjager 
van de bewustere manier van bouwen met bijvoorbeeld 
materialen als hennep. Samen met Rikkert Besselse, business 
development manager bij Rabobank Friesland en al net zo 
enthousiast over het onderwerp, staat hij dit magazine te 
woord. Met als doel vooral op te roepen tot samenwerking. 
Hoe kan het dat die samenwerking in onze provincie al zo 
goed van de grond komt? ‘In Friesland is er een minder 
overspannen woningmarkt, dus bouwers en ontwikkelaars 
staan al voor bepaalde uitdagingen: je moet echt aan de 
bak als je zaken wilt doen en men zoekt daarom graag naar 
nieuwe ingangen,’ denkt Van de Groep.  

‘Friezen zijn natuurlijk ook wel lekker eigenwijs en dóen 
gewoon. Zo zijn er ook best ondernemers die op eigen 
houtje nieuwe werkwijzen oppakken en zodoende de 
anderen weer aanjagen,’ vult Besselse aan. De business 

development manager van de Rabobank zit in Friesland met 
uiteenlopende partijen om tafel waar het gaat om innovatie 
en duurzaamheid. ‘Wij helpen op drie terreinen: uiteraard 
financiën maar ook kennis en netwerk. Het laatste zit bij 
ons heel goed, en daarmee de kennis ook. Wat we zelf niet 
weten, leggen we neer bij de diverse partners. Dat netwerk is 
ijzersterk, omdat het uit verschillende geledingen bestaat en 
daarom over alle ketens heen kan organiseren. De Rabobank 
speelt hier graag de verbindende rol in.’ 

Grootse ideeën
Jan Willem van de Groep legt ook verbindingen, maar dan 
landelijk. ‘Ik noem mijzelf wel een beginnetjesmaker. Met 
het programma Building Balance jagen we  het gebruik 
van biobased bouwmaterialen aanin de bouw.’ Van de 
Groep schuift aan bij onder meer de ministeries van LNV, 
Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur 
en Milieu. ‘Biobased bouwen vraagt een opschaling van 
de agrarische sector (aanbod) enerzijds en de bouwsector 
(vraag) anderzijds. In de bouw wordt nog vaak gedacht in 
beton, staal en stenen: dat kan anders. Tegelijk staat de 
agrariër met het stikstofdossier onder druk en kan iets daar 
ook anders: combineer vee met vezelteelt.’ 

“  Friese Rabobanken  
bouwen aan balans”

RABOBANK
JAN WILLEM VAN DE GROEP, RIKKERT BESSELSE EN HENK BOS 

We mogen in de bouw stoppen met het denken in beperkingen, zeggen Rikkert Besselse van 
Rabobank Friesland en Jan Willem van de Groep, landelijk kwartiermaker biobased bouwen. 
‘Er is op het gebied van werken met duurzame en toekomstbestendige materialen meer 
mogelijk dan je denkt!’ Daarover zijn beide heren binnen het programma Building Balance 
voortdurend in gesprek met boeren, bouwers en bestuurders. In Friesland verlopen die 
gesprekken opvallend vlot.  

Biobased isolatie van Green Inclusive
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De onderliggende missie van Building Balance is om de 
landelijke klimaatdoelen te helpen halen en de CO2-uitstoot 
van de bouwindustrie terug te dringen. En laat in de bouw 
nu juist veel terrein te winnen zijn. ‘Een groot deel van de 
industrie produceert voor de bouwsector. Met een omslag 
naar biobased materialen die zowel CO2 opslaan in gebouwen 
als het gebruik van CO2-intensieve materialen verdringt is 
daar een flinke slag te slaan. We richten ons op circulariteit en 
biobased werken. In Friesland gaan beide al enorm goed. Zo 
leven er grootse ideeën, bijvoorbeeld rond vezelgewassen als 
hennep en een fabriek die deze vezels moet gaan verwerken. 
In de Nederlandse setting zijn dat al vergaande ideeën, 
die inspireren en als voorbeeld dienen maar ook goed aan 
landelijke initiatieven te koppelen zijn.’ 

Oplossingen 
Rabobank heeft hierin soms de aangeversfunctie richting 
koppelaar Van de Groep, aldus Rikkert Besselse. ‘Wij 
begeven ons gemakkelijk in de regio, in een omgeving waar 
creatief gedacht wordt. Kijk, de verbinding bouw en boer is 
niet altijd een vanzelfsprekende, maar wij spelen daar binnen 
de provincie graag een rol in. Komen daar mooie plannen 
uit voort, dan willen we ook dat dit landelijk bijval krijgt. Ook 
investeren we lokaal in de verschillende ketens en maken we 
die onderling sterk. Dat gaat prima.’ 

Over de Friese situatie zijn de mannen duidelijk positief, maar 
zijn er ook uitdagingen? ‘Geen typisch Friese uitdagingen, 
nee. Maar over het algemeen blijft het voorlopig lastig om een 
echte cultuuromslag te maken. In de bouwpraktijk sneuvelen 

biobased materialen nog vaak, men werkt er soms toch zoals 
het altijd ging. Ook hebben gemeenten vaak nog moeite om 
het een en ander in hun beleid te passen en is de weg tussen 
landbouw en bouw nog wel hobbelig. Natuurlijk loopt het 
verbouwen van bepaalde gewassen ook wel tegen praktische 
obstakels aan. Toch zou het goede oplossingen kunnen 
bieden voor de huidige problematiek in de landbouw.’ 

Het kan en het moet
In het vrolijke gesprek tonen Besselse en Van de Groep zich 
vooral optimistisch over de bouwtoekomst. ‘We geloven 
echt dat er veel mogelijk is, als je het wilt zien. Biobased en 
circulair bouwen kan verschillende ketens veel brengen. Dit 
soort innovatie maakt toekomstbestendig: je krijgt mooie en 
gezonde gebouwen maar gebruikt ook duurzame materialen. 
Bovendien kan het diverse partijen een mooie nieuwe 
invulling van hun praktijk brengen.’  

Het kán allemaal, volgens de heren, maar het móet ook. 
We hebben partijen als GreenInclusive (foto) en Bouwgroep 
Dijkstra Draisma in Friesland als koplopers in deze transitie. 
Van de Groep: ‘De stikstof-lockdown in de bouw zou best 
eens gevolgd kunnen worden door een CO2-lockdown. Of je 
nu voorop loopt of er achteraan gaat: een andere manier van 
werken zal gewoon gebeuren.’ Besselse: ‘Hierover spreken 
we graag met bouwondernemers. Rabobank geeft graag 
financieel advies maar deelt ook specifieke kennis. Ik verken 
de Friese praktijk en vertaal die met Jan Willem door naar de 
landelijke: zo versterken we elkaar, nemen beperkingen weg 
en bouwen we aan een toekomstbestendige bouw.’ 

Jan Willem van de Groep landelijk kwartiermaker biobased bouwen, Rikkert Besselse (Rabobank) en Henk Bos (GreenInclusive)  
in een woning in Mildam waar Biobased isolatie van Green Inclusive wordt toegepast bij de renovatie

Rikkert Besselse van Rabobank Friesland en Jan Willem van de Groep

    de Waard 
  

 

• Grond-, straat- en rioleringswerk  • Transport & Overslag 

• Sloop-, asbest- en saneringswerk  • Zandwinning de Tsjonger 

       • Dieselopslag Sneek 
 

 
 

“voor kleine projecten niet te groot en voor grote projecten niet te klein” 

Zeewolde / Sneek  / Meppel / Nijeholtpade 
Baardmeesweg 20      3899XS Zeewolde      tel: 036-522 12 39 

www.dewaardbv.nl 
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“ Bouwambities  
Smallingerland  
steeds zichtbaarder”

WETHOUDER SMALLINGERLAND
ROBIN HARTOGH HEYS
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Met Friesland Bouwt en Ontwikkelt praat de 65-jarige 
bestuurder, die in Zwitserland geboren werd, onder meer 
over de opdracht om in Smallingerland voor het jaar 2030 
zo’n 1.600 woningen op te leveren. In de Woonvisie 2020-
2025 sprak de gemeente eerder de ambitie uit om tot en met 
2025 al zo’n 1.100 woningen te bouwen. En om die aantallen 
te halen, worden bepaalde gebouwen en braakliggende 
terreinen opnieuw ontwikkeld. Deze zogenoemde 
ontwikkellocaties worden soms met de eigenaren samen 
ontwikkeld, soms is de gemeente eigenaar of koopt ze aan 
en worden ze opnieuw in de markt gezet Op deze manier wil 
Smallingerland meehelpen aan de nationale opdracht om de 
krapte op de (betaalbare) woningmarkt tegen te gaan. 

Centrumvisie
De gemeente in de rol van makelaar: is dat wel een gezonde 
ontwikkeling? Wethouder Hartogh Heys. “Een gemeente 
moet zich actief opstellen en met de markt samenwerken. En 
soms is het heel verstandig om je als overheid een positie te 
verwerven.” Een voorbeeld: in de nieuwe centrumvisie van 
Drachten, in juni van 2022 unaniem door de gemeenteraad 
goedgekeurd, concentreert de horeca zich veel minder 
gespreid dan nu nog het geval is. Dat betekent dat de 
gemeente een strategische aankoop kan doen, wanneer een 
café stopt en de gemeente op die bepaalde locatie geen 
horecafunctie meer wil. “Na de aankoop is de markt dan weer 
aan zet”, verzekert Hartogh Heys.
 
“Maar we moeten elkaar wel helpen en hebben elkaar 
ook nodig. Niets doen is geen optie.” Want meer dan 
duizend woningen binnen drie jaar: dat zijn er een heleboel. 
“Toen ik hier in 2020 aantrad, vroeg ik me hardop af 
waarom ik helemaal geen hijskranen boven de stad zag 
uitsteken. Inmiddels is de situatie gelukkig veranderd, 
want de Woonvisie wordt steeds zichtbaarder.” Zo zijn 

met de woningcorporaties Accolade en WoonFriesland 
afspraken gemaakt voor de bouw van driehonderd 
sociale huurwoningen. En plannen om aan de Wetterwille, 
Eikekwartier, de Drift, Fennereed en De Tuinen nieuwe 
woningen te bouwen, zijn al concreet of in voorbereiding. 

Reuring
Opgeteld met de Centrumvisie Drachten, plannen die in 
dit magazine ruim aan bod komen, zijn de ambities van 
Drachten evident: “Hoe meer reuring, hoe beter. Je moet je 
als omgeving op verschillende manieren blijven ontwikkelen. 
Zorg er bijvoorbeeld voor dat het verblijfsklimaat verbetert. 
Organiseer iedere maand een leuk evenement en maak een 
winkelplein met daghoreca en speeltoestellen. Zodat er voor 
de ouders maar ook voor de kinderen iets te doen is.” 

Je hoeft Hartogh Heys de definitie van schoonheid niet 
uit te leggen. Hij bracht zijn jeugd door in het Zwitserse 
Schaffhausen, waar de grootste waterval van Europa nog 
altijd een enorme attractie is. Daarna was hij als advocaat 
en wethouder werkzaam in het heuvelachtige Arnhem en 
de historische Hanzestad Deventer. “Alsof Anton Pieck die 
stad heeft ontworpen.” Drachten heeft daarentegen ook 
genoeg te bieden. Sterker, vindt hij, Drachten heeft “goud 
in handen”. Met Philips, met alle kennis en bedrijvigheid 
binnen het Innovatie Cluster Drachten, met de centrale ligging 
en met de centrumvisie die een breed gedeeld optimisme 
tentoonspreiden. “Maar de vraagstukken zijn complex. De 
stikstofuitspraak, het Didam-arrest. We moeten het echt met 
elkaar doen. Dat betekent dat er een actieve overheid nodig 
is. Een overheid die keuzes durft te maken die soms ook 
pijnlijk zijn. Maar de urgentie om te veranderen is nu duidelijk 
een gemeenschappelijk gevoel. Wij moeten ervoor zorgen dat 
de urgentie blijft.” Want in een verdeeld huis,…..

DRACHTEN - In een verdeeld huis wordt niet geïnvesteerd. Het is een gevleugelde uitspraak 
op het gemeentehuis van Smallingerland geworden. En hij is bedacht door wethouder Robin 
Hartogh Heys. De inwoner van het Overijsselse Enter (“dat is niet alleen die knop rechts op 
het toetsenbord”) heeft in Drachten onder meer ruimtelijke ordening, economische zaken en 
wonen in zijn portefeuille. 
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In de centrumvisie wordt de kern van de Drachtster 
binnenstad gevormd door de Zuiderbuurt, het Raadhuisplein, 
de Marke, de Kaden (oostelijk deel) en de Noorderbuurt. 
Het nieuwe winkelgebied moet compacter. In het rapport 
staat: ‘Alleen door het totale centrumgebied te verkleinen 
kan (het negatieve van) de huidige leegstand structureel 
aangepakt worden.’ Aan de kaden, het Moleneind Noordzijde, 
Raadhuisplein en Museumplein moeten meer horecazaken 
komen; bedoeld om het winkelend publiek van een te 
faciliteren. In de directe omgeving van Museum Drachten 
komen in het plan lokale specialiteitenwinkeltjes. De pleinen 
en straten moeten veel gezelliger worden. Dat kan al door 
relatief eenvoudige ingrepen, zoals het vergroenen van de 
stegen en het plaatsen van bloembakken. 

Diamant van het Noorden
Decennia geleden profileerde Drachten zich voor het eerst 
met de slogan de Diamant van het Noorden. Met enige 
zelfspot, want de plaats blinkt nu eenmaal niet van pure 
schoonheid. Maar soms moet je verder kijken. “Laten we 
eerlijk zijn”, zet Van Drogen uiteen. “Wij hebben de lelijkste 
stegen van Nederland. En de achterzijde van de Zuiderbuurt 
is een rotte kies. Het Raadhuisplein is een lelijk plein, vol met 
stenen. Maar dit zijn stuk voor stuk plekken die we kunnen 
opknappen.” Dat komt op termijn dus wel goed, stelt hij. 

De existente schoonheid verbergt zich in de potentie van 
Drachten, vindt Van Drogen. “We hebben als innovatiestad 
een goudstaaf in handen. En daarmee moeten we naar 
buiten treden. We zijn de tweede plaats van Friesland, 
met een prachtige schouwburg, hebben een van de beste 
ziekenhuizen en beschikken over een vliegveld met jaarlijkse 
capaciteit van tienduizend vliegbewegingen.” Op het Philips-
terrein in Drachten werd vorig jaar een dependance van de 
Universiteit van Groningen geopend. “En in Nij Smellinghe 
is het sinds kort mogelijk om een verpleegopleiding te 
volgen.” Maar mogelijk de grootste troef die Drachten als 
kennisinstituut in handen heeft, is de aanwezigheid van de 
vele mbo-scholen. Het middelbare-beroepsonderwijs is te 
lang een ondergeschoven kindje geweest: “En nu kampen we 
met de gevolgen. Er is een tekort aan technisch personeel en 
aan aanpakkers. In Drachten staan moderne en bestendige 
mbo-instellingen die alle denkbare opleidingen aanbieden. 
Leeuwarden is erin geslaagd om een echte hbo-stad te 
worden. Wij zijn de stad voor de mbo-studenten. En daarmee 
moeten we onszelf veel meer op de borst slaan.” 

Innovatie Cluster Drachten
Ook is sinds een paar jaar het Innovatie Cluster Drachten 
actief: een samenwerkingsverband van inmiddels 22 
hightechbedrijven in Noord-Nederland. De groep - die wil 
blijven groeien - concurreert niet, maar werkt samen en wil 
zo, aldus de website vooroplopen ‘met technische innovaties 
in producten en oplossingen wereldwijd’. Onlangs werd op 
het nieuwe schoolgebouw van roc Friese Poort de ‘Alliantie 

van Drachten’ bekrachtigd. Een samenwerking tussen 
Philips, gemeente Smallingerland, roc Friese Poort, NHL 
Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, Nij Smellinghe én het 
Innovatie Cluster Drachten. De alliantie kan ook helpen bij 
de lobby richting provincie en rijk: zodat er subsidies voor 
de doorontwikkeling van Drachten - en het realiseren van 
de centrumvisie - worden binnengehaald. “Drachten”, zegt 
Van Drogen, “is al in veel opzichten een voorbeeld voor veel 
andere steden. Het is ook niet voor niets dat we regelmatig 
gevraagd worden om ons verhaal te vertellen.” 

“We zijn hier al veel te lang veel te bescheiden. Drachten 
is gewoon een stad. We begrijpen best dat een twaalfde 
Friese stad er niet in zit. Dat zou de zaken, met het oog op 
de historische waarde van de Friese elf steden, alleen maar 
ingewikkeld maken. Maar we zijn in essentie natuurlijk een 
stad. Wel wordt het de hoogste tijd om de gemeentenaam 
Smallingerland te vervangen door Drachten. Buiten Friesland 
kent toch bijna niemand Smallingerland?”

Friese Retailaanpak
Bestuurlijk heeft de stad de wind inmiddels ook in de zeilen, 
vindt Van Drogen. De rust op het gemeentehuis is na een 
aantal onrustige jaren teruggekeerd. “Vanuit mijn huidige rol 
heb ik veel te maken met de ambtenaren van economische 
zaken. En ik merk dat er nu gedacht en gehandeld wordt 
vanuit mogelijkheden. Dat is echt wel anders geweest.” Hij 
weet waar hij over praat, want Van Drogen kent de Drachtster 
politiek goed. In 2018 won hij met zeven anderen binnen de 
Eerste Lokale Partij (ELP) de gemeenteraadsverkiezingen 
in Smallingerland. Twee jaar later stapte hij uit de fractie, 
vanwege een principekwestie. Nu is hij met wethouder 
Robin Hartogh Heys, projectleider Evert Visser en voorzitter 
van de ondernemersvereniging Douwe Blom de trekker 
van de nieuwe centrumvisie. Aanjagen, informeren en 
enthousiasmeren. 

Overigens, over de provinciale steun heeft Van drogen het een 
en ander op te merken. Friesland heeft 71 centrumgebieden. 
In dorpen en steden. Klein en groter. Centrumgebieden die 
bijvoorbeeld geld nodig hebben om de gevels van winkels 
op te knappen, kloppen vaak tevergeefs bij de provincie 
aan: voor de gehele Friese Retailaanpak is maar 900.000 
euro beschikbaar. “Dat is simpelweg veel te weinig”, stelt 
Van Drogen. “Bedenk dat er landelijk een pot van 100 
miljoen euro beschikbaar is.” Op 17 januari wordt in De 
Lawei een groot symposium gehouden. Centraal staat dan: 
De Maatschappelijke Waarde van Centrumgebieden. “We 
gaan iedereen binnen Friesland uitgenodigen. Ondernemers, 
horeca en alle bestuurders. Daar laten we zien hoe belangrijk 
het onderwerp is.” Dan dringt, hoopt Van Drogen, de 
noodzaak door. Want dorpen en steden verloederen als hun 
kern niet op orde is. Wethouder Hartogh Heys zei het eens 
treffend in de Leeuwarder Courant: “In een verdeeld huis 
wordt niet geïnvesteerd.”

Wat voor een centrum wil Drachten zijn? Met deze vraag begint het in maart 2022 
gepresenteerde Visie Rapport Drachten. Een visie die tot een meer bruisende, levendige, 
sociale en veiligere hoofdstad van Smallingerland moet leiden. “Want laten we hier toch 
duidelijk over zijn”, zegt centrummanager Douwe van Drogen. “Drachten is gewoon een 
stad. Punt uit.”

“ Voor innovatiestad Drachten 
is er geen weg meer terug”

CENTRUMMANAGER DRACHTEN
DOUWE VAN DROGEN

De visie werd in juni van dit jaar overigens breed omarmd: 
de volledige raad ging unaniem akkoord. In maart 2023, is 
de bedoeling, gaat de schep voor het eerst de grond in. De 
verandering moet leiden tot meer woningen, meer activiteiten 
en betere voorzieningen. Het toekomstige centrum wordt 
een huiskamer, zo staat beschreven in het visiestuk: ‘Waar 
ontmoeten centraal staat’. 

Want de na Leeuwarden grootste plaats van Friesland is 
veel te lang een plek geweest waar mensen veelal alleen 
komen om te kopen. “Het moet een plek worden waar 
we elkaar ontmoeten”, zegt Van Drogen, in het dagelijks 
leven financieel adviseur. Ook is hij bestuurslid van 
Vereniging Vastgoedeigenaren Centrum Drachten en als 
centrummanager nauw betrokken bij de aanpak van het 
centrum. Een verandering die de komende 10 tot 15 jaar zijn 
beslag moet krijgen.  

Geen weg meer terug
Meer groen, minder stenen. Leegstaande winkels gebruiken 

als kantoren. Een bioscoop, een nieuw sportcentrum of 
misschien wel een sauna: faciliteiten en aanpassingen die 
Drachten een veel vriendelijker gezicht geven. Van Drogen ziet 
de nieuwe centrumvisie helemaal zitten. Het is een plan waar 
alle betrokken partijen de schouders onderzetten. “Bewoners, 
vastgoedeigenaren, ondernemers, de cultuursector. Iedereen 
is zich bewust van de noodzaak tot verandering. Er is geen 
weg meer terug.”

Verandering gaat soms gepaard met gemopper. De schoen, 
met name die van de ondernemers, wringt bijvoorbeeld als 
het gaat over het verminderen van de parkeercapaciteit. 
“Dat is en blijft een gevoelig onderwerp. Wat je in ieder 
geval dus moet doen, is goed blijven communiceren.” En 
onder goed communiceren verstaat hij vooral duidelijk 
zijn. “In het centrum van Drachten is op dit moment zelfs 
op drukke plekken zo’n 40 procent overcapaciteit aan 
parkeermogelijkheden. Dat houdt in dat we gemakkelijk 30 
procent van de parkeerruimte kunnen schrappen.” 
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Het is een aansprekend rijtje. En ze zitten 
bepaald niet stil; om de toekomst van 
Drachten en Smallingerland te versterken, 
sloegen zeven aansprekende organisaties 
in 2022 de handen ineen. De Alliantie van 
Drachten, zoals het samenwerkingsverband 
heet, borgt de kwaliteiten van de regio. Een 
vliegwiel voor onder meer onderwijs, zorg 
en innovatie. “Uiteindelijk dragen we bij aan 
de brede welvaart in het hele noorden en dat 
stopt niet bij de provinciegrenzen.”

“ Impact door gebundelde 
kennis gaat voorbij  
provinciegrenzen”

DE ALLIANTIE DRACHTEN

Eind september werd het bondgenootschap officieel 
bekrachtigd. In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten 
onderschreven zeven partijen het ultieme doel van de 
alliantie: maak de regio veel aantrekkelijker voor werknemers, 
studenten en werkgevers. Met roc Friese Poort, NHL Stenden, 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Nij Smellinghe, Philips, 
Innovatie Cluster Drachten en de gemeente Smallingerland is 
de potentiële stootkracht onmiskenbaar. 

MBO-opleiding in het ziekenhuis
De bundeling van kennis en ervaring tussen twee van de 
alliantiepartners leidde al tot de komst van een nieuwe 
praktijkopleiding binnen de muren van Nij Smellinghe. In 
het ziekenhuis kunnen studenten van Friese Poort nog deze 
winter de opleiding Zorg en Welzijn volgen. In deeltijd, voor 
volwassenen. Het is voor het eerst in Nederland dat mbo-
studenten een opleiding kunnen volgen in een regionaal 
ziekenhuis. “Dit voorbeeld toont aan dat samenwerken werkt”, 
zegt voorzitter Bert Kleinlugtenbeld van de Raad van Bestuur 
van ziekenhuis Nij Smellinghe. “Het stelt ROC Friese Poort 
in staat om het onderwijs nog beter te laten aansluiten bij 
de praktijk en biedt ruimte aan het snel toenemende aantal 
studenten. Nij Smellinghe kan dankzij de samenwerking meer 
zorgverleners in opleiding aan zich binden.  We hopen de 
komende jaren op veel meer van dit soort resultaten.”

Dat samenwerking van vertegenwoordigers uit verschillende 
sectoren doorgaans vruchtbaar is, bleek in 2021 al met de 
introductie van SKILL. Dit initiatief van Innovatie Cluster 
Drachten - waarbij inmiddels meer dan twintig noordelijke 
bedrijven zijn aangesloten - laat studenten op alle niveaus 
werken met de meest geavanceerde innovaties zoals robotica 
en mechatronica. SKILL kreeg een plek in het Philips-gebouw, 
in het hart van wat straks misschien wel de tech-hoofdstad 
van Nederland wordt. Want waarom niet?  Binne Visser, 
voorzitter van het innovatiecluster, denkt namelijk dat Drachten 
met de betrokkenheid van al deze partijen goud in handen 
heeft: “Studenten bedenken meestal nieuwe ideeën. Als je 
die betrekt bij nieuwe ontwikkelingen, dan komen er vaak 
interessante dingen uit.”  SKILL, voluit Shared Knowledge 
Innovation Learning Lab, wil het technische talent voor de 
regio behouden of zelfs terug laten keren naar het Noorden. 

Nieuwe energie
Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland roemt de 
nieuwe energie in zijn gemeente, die volgens hem vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstond: “Want om de 
leefbaarheid, levendigheid, gezondheid en het onderwijs in de 
gemeente te vergroten, hebben we iedereen nodig. Daar kan 
de Alliantie van Drachten heel goed bij helpen.”

Remco Meijerink, bestuursvoorzitter van roc Friese Poort, 
noemt de mbo-opleiding binnen Nij Smellinghe een 

mijlpaal: “Het is belangrijk aansluiting te vinden tussen 
onderwijs en bedrijfsleven, of in dit geval het ziekenhuis. 
Het is ook significant om samen te werken met andere 
onderwijsorganisaties, zoals NHL Stenden en de RUG. We 
concurreren niet, maar voegen echt iets toe aan elkaars 
onderwijs.” 

Steunpilaar Philips
Dat Philips zich aan de alliantie verbindt, voelt logisch: 
sinds 1950 vindt de grootste mondiale fabricatie van onder 
meer scheerapparaten in Drachten plaats en Philips is als 
belangrijke werkgever een van de steunpilaren binnen het 
bondgenootschap. “We kijken er naar uit”, zegt Marloes 
de Vos namens Philips, “om vanuit deze alliantie nog meer 
met de anderen samen te werken. Zodat we Drachten 
nog aantrekkelijker maken voor inwoners, bedrijfsleven en 
studenten. Na SKILL volgen hopelijk meer aansprekende en 
succesvolle projecten.”

Campus Drachten
Marc Otto (NHL Stenden) en Jouke de Vries (RUG) maken zich 
binnen de alliantie onder meer sterk voor de komst van een 
campus in Drachten. Die moet leiden tot een uitbreiding van 
de Universiteit van het Noorden, de multi level samenwerking 
van noordelijke kennisinstellingen. Otto zegt: “Onderwijs- en 
zorginnovaties, zoals die nu op Nij Smellinghe plaatsvinden, 
laten de potentie van Drachten zien. Het is een prachtig 
voorbeeld van hoe je zorg en onderwijs met elkaar verbindt.” 

NHL Stenden en RUG zijn gezamenlijk goed voor meer dan 
50.000 studenten. Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de 
Groningse Universiteit, zegt: “Met de andere partners binnen 
de alliantie maken we nog meer impact. Daar ben ik zeker 
van. En dan dragen we uiteindelijk bij aan de brede welvaart 
in het hele noorden. En die stopt zeker niet bij de noordelijke 
provinciegrenzen.” 

v.l.n.r. Marc Otto (NHL Stenden), Jan Rijpstra (Gemeente Smallingerland), Bert Kleinlugtenbeld (Nij Smellinghe), Remco Meijerink (ROC Friese 
Poort), Binne Visser (Innovatie Cluster Drachten), Marloes de Vos (Philips), Jouke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen)
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“ Lont gaat voor  
nog eens 100 jaar  
Kluer op de wangen”

LONT
BARTELE BOERSMA, JETZE LONT  EN GERARD VAN DER DUIM

Zeg maar Lont. Kort en 
krachtig. Bouwbedrijf hoeft er 
niet meer voor te staan. Want 
Lont doet honderd jaar na de 
oprichting zoveel meer dan 
bouwen. Gewoon Lont dus. Het 
zelfstandig naamwoord mag er 
voor weg. ,,Samenwerking met 
Lont moet ook betekenen dat 
de ontwikkelingen efficiënter 
verlopen. Dat het proces wordt 
versneld. Want bij bouwen 
bepaalt het proces uiteindelijk 
de uitkomst.” 
 
Duidelijk: het gesprek komt meteen op gang. 
Aan de grote tafel van de overlegkamer 
op het hoofdkantoor in Sint Annaparochie 
voeren collega’s Jetze Lont, Gerard van der 
Duim en Bartele Boersma geanimeerd het 
woord. De 52-jarige Gerard vormt met Jetze 
(41) de directie. We hebben afgesproken te 
tutoyeren. Bartele (30) is pas anderhalf jaar 
in dienst bij Lont. Hij volgde een traineeship 
via het programma Talent van het Noorden. 
Dat beviel over en weer zo goed, dat hem 
een baan werd aangeboden. Binnen Lont 
ging hij aan de slag als procesregisseur. Als 
zodanig houdt hij zich met name bezig met 
procesversnelling en het concept Kluer. En 
dat woord is niet verkeerd geschreven. Maar 
daarover straks meer. 

Honderd jaar
In 2023 is het precies honderd jaar geleden 
dat Lont de schep in de grond zette. Vier 
generaties later is de bedrijfsfilosofie onder 
Jetze Lont eigenlijk niet zo veel veranderd. 
,,We vinden het nog steeds belangrijk dat 
een werknemer van Lont zich goed voelt. 
Dat je hier je werk veilig kunt doen en dat er 
een gezonde mate van vrijheid en flexibiliteit 
is. Dat zijn voorwaarden, vinden wij, waarop 
je je als werknemer kunt ontwikkelen.” Het 
klinkt allemaal zo logisch als een klok. Jetze 
knikt: ,,En dat is het ook.” De kern van de 
zaak, vult hij aan, is het rentmeesterschap. 
Dát is het werkelijke fundament waarop het 
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bestaansrecht van Lont rust. Het begrip rentmeesterschap 
herbergt de eerdergenoemde voorwaarden, zoals veiligheid 
en vrijheid, maar gaat ook verder dan dat. Lont verbindt 
zich bijvoorbeeld als vaste partner aan verschillende goede-
doelenorganisaties. Al geruime tijd is Lont verbonden aan 
Compassion, de afgelopen jaren hebben we impactvolle 
projecten mogen ondersteunen in Kenia, Burkino Faso en 
Malawi! “Neem Burkino Faso, hier zijn 33 klaslokalen gebouwd 
voor 10 scholen, meer dan 1000 kinderen krijgen nu onderwijs 
in een lokaal in plaats van buiten in de zon.”

Het is voor Jetze Lont de normaalste zaak, ingegeven vanuit 
zijn christelijke opvoeding: je bent niet alleen op de wereld, 
moet goed voor de wereld zorgen en bewerkstelligen dat je 
de wereld zo goed mogelijk achterlaat. Het zijn normen en 
waarden waar een nieuwe werknemer van Lont, ongeacht de 
culturele of religieuze achtergrond, rekening mee mag houden. 
De kernwaarden van Lont komen samen in het acroniem 
T.R.O.T.S: Toegewijd, Resultaatgericht, Ondernemend, 
Toegankelijk, Sociaal. Ook daarom dus gewoon Lont, omdat 
bouwbedrijf de lading niet meer dekt. 

Maar laat er geen misverstand over bestaan: Lont zet de 
wekker nog iedere dag voor bouwprojecten. ,,Wij willen de 
eerste keus zijn in maatwerkprojecten in Noord-Nederland. 
De kernboodschap is daarmee helder. We leveren maatwerk, 
versnellen het bouwproces en doen dat met een brede en 
open blik naar gebiedsontwikkeling.” Of het nu gaat om 
(grootschalige) woningbouw, kantoorcomplexen, stallen en 
hallen of de ontwikkeling van een hele wijk. Lont maakt het, 
verbouwt het en adviseert en ondersteunt; juist in een tijd 
waarin de vraag naar meer betaalbare woningen de almaar 

oplopende drukte op de woningmarkt verergert, wordt om een 
andere aanpak gevraagd. 

Versnellen aan de voorkant
Gerard van der Duim wijdde er kortgeleden een column aan, 
op de website van lont.nl De roep om snel veel betaalbare 
huizen te bouwen, schreef hij, is onverminderd groot. ‘Maar 
lossen we hier wel de problemen op de woningmarkt mee op?’ 
Volgens hem is er nog iets aan de hand en zien ‘we iets over 
het hoofd in de zoektocht naar de sleutel van doorstroming’ 
naar een nieuwe woning. Volgens hem is de toenemende 
hoeveelheid aan wet- en regelgeving namelijk ook een niet te 
onderschatten probleem. 

Gerard zet de problematiek uiteen: ,,Veel regels, zoals milieu- 
en natuureisen, de BENG en de huidige stikstofproblematiek 
werken vertragend. Het voortraject is daarom veel complexer 
geworden. Duurde de ontwikkeltijd vroeger een jaar of vier, 
nu is dat gemakkelijk zes of zeven jaar. Als we erin slagen 
om het voortraject veel sneller te doen, kunnen we de 
volledige ontwikkeltijd halveren.” En dat kan dus echt, want 
de kennis is er wel, de tijd ontbreekt vaak. Het is daarom 
zaak dat ambtenaren en bouwers veel meer samenwerken. 
,,Met gemeenten willen we breder kijken dan de bouw van 
woningen alleen. Hoe draagt onze ontwikkeling bij aan een 
gezonde leefomgeving? Vanuit een gedeelde brede visie op 
de ontwikkeling kunnen we een versnellingsproces starten. We 
zitten daarom geregeld met gemeenten om de tafel zodra er 
een omgevingsvisie bekend wordt gemaakt.” 

Meer dan alleen stenen stapelen
Het gereedschap dat Lont naar die gesprekken meeneemt, 

heet Kluer. Een filosofie die gevormd wordt door bewoners, 
een landschapsontwerper, architect, aannemer en 
omgevingspsycholoog. Een psycholoog? Jazeker. Bartele 
Boersma vertelt: ,,Het leefgebied is van grote invloed op het 
gevoel van mensen. Hoe en waar mensen wonen is enorm 
bepalend voor hun welzijn.” Een omgevingspsycholoog kan 
gemeenten dus adviseren als er een wandel- of fietsroute 
in een bepaald gebied wordt ingericht. Of hoe de openbare 
ruimtes het best gebruikt kunnen worden. 

Kluer slaat aan, zo bleek vorig jaar toen de gemeente 
Heerenveen opdracht gaf tot de bouw van 61 woningen 
in het gebied Skoatterwâld. Voor De Treffe, de naam van 
het nieuwbouwplan, vroeg Lont via Kluer aan de bewoners 
om mee te denken over de inrichting van hun toekomstige 
leefgebied. Bartele: ,,Zodat er uiteindelijk een plek ontstaat 
waar mensen langer, gezonder en gelukkiger kunnen leven.” 
 
En er zijn meer voorbeelden waarbij de Kluer-injectie de 
wensen van bewoners blootlegde en wat leidde tot de komst 
van bijvoorbeeld tuindeuren in voorgevels (appartementen 
Brandemeer in Leeuwarden) en een hofje binnen het 
nieuwbouwplan van 40 sociale huurwoningen in Drachten 
(Geelgorsstraat). Met TWA Architecten besprak het Kluer-team 
de bouwtekening van 26 zorgappartementen in Harlingen. 
,,Niet om de architecten te vertellen hoe ze hun werk moeten 
doen”, zegt Gerard, ,,maar wel om de wensen van de 
bewoners via de omgevingspsycholoog kenbaar te maken. Die 
wisselwerking is essentieel.” 

De filosofie van Kluer past naadloos in de brede ambities 
van gemeenten om een gezonde leefomgeving te creëren. 

Als klantgericht bouwbedrijf denkt Lont met gemeenten mee 
om te komen tot aantrekkelijke woonomgevingen. Meer dan 
alleen stenen stapelen, noemt Lont dat. ,,Het gaat erom dat we 
door kwaliteit als uitgangspunt te nemen, kunnen versnellen 
aan de voorkant. Onze ervaring met participatie willen we 
graag samen met gemeenten inzetten.” Want ook binnen 
de gemeentelijke regelgeving en verplichte onderzoeken is 
versnelling mogelijk. Door vroeg de juiste kaders te schetsen 
en daarop in te spelen. Van een natuurlijke inrichting waar 
biodiversiteit en de natuur geborgd is, tot de tijd nemen om 
elkaars werkprocessen te doorgronden. ,,Samen versnel je, 
alleen kom je nergens”, aldus Bartele. Hij wil hier samen met 
gemeenten, corporaties en andere partijen de komende tijd 
nog grote stappen in zetten. ,,Versnelling moet een nieuwe 
pijler van Kluer worden.”

Open en transparant
Het succes van Kluer heeft inmiddels verschillende vaders: 
andere collega’s passen de stappen van Kluer ook toe. Dat 
vindt Lont niet erg. ,,We werken open en transparant”, zegt 
Jetze. ,,Met Kluer tonen we aan dat we innovatief zijn.” Lont 
verkrijgt z’n opdrachten niet alleen uit de woningmarkt, maar 
ook via de agrarische sector en de zakelijke dienstverlening. 
,, Het is een voordeel dat we op verschillende terreinen 
actief zijn. Onze basis is daarom stabiel. En we kunnen snel 
schakelen als daar om wordt gevraagd.” 

Op de drempel van het eeuwfeest is de missie en visie volgens 
Jetze Lont klip-en-klaar: ,,We willen de eerste keus blijven 
in maatwerk, met een kloppend hart voor maatschappelijk 
verantwoordelijk ondernemen en altijd vanuit een innovatieve 
gedachte. Wij zorgen hoe dan ook voor Kluer op de wangen!’’

Nieuw Trebol: Historie terugbrengen op een duurzame en toekomstbestendige manier De eerste Kluerrijke wijk van Nederland is in aanbouw in Heerenveen
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Het bureau voor vastgoedontwikkeling en woonconcepten 
huist bovenin The Capital, door Harns Invest zelf op deze 
bijzondere plek in Leeuwarden ontwikkeld. Onderweg naar 
onze gesprekspartners passeren we twee verdiepingen met 
short-stay-appartementen. ‘Die verhuren we aan bijvoorbeeld 
mensen die wachten op hun nieuwbouwwoning, docenten van 
de RUG of spelers van Cambuur,’ zegt ontwikkelaar Reinoud 
van der Bos. Mensen die zelf ook bouwen aan een gelukkige 
toekomst, eigenlijk… ‘Ja, zeker. Wonen in deeltijd is steeds 
meer relevant. We realiseren meer van dit soort concepten, 
maar hier in The Capital kunnen we mooi laten zien wat we 
belangrijk vinden: het gemak van een hotel, met het comfort 
van thuis. De appartementen zijn eigentijds ingericht en 
meteen klaar om in te leven.’  

Projectontwikkelaar Simon Leuschel, die ook aangeschoven 
is, glimlacht breed bij de beschrijving. ‘We vinden het gewoon 
prachtig als mensen zich ergens goed voelen. Uiteindelijk 
doen we het daar voor. En om mooie dingen te maken, die 
er over tientallen jaren nog net zo toe doen als op de dag dat 
ze gebouwd werden, die slim in de maatschappelijke context 
ingepast zijn.’ 

Sociale kant
Het is duidelijk: gewoon stenen stapelen is er voor Harns 
Invest niet bij. Ze komen idealistisch over: mooie dingen maken 

waar anderen gelukkig van worden. Bijna een beetje hippie-
achtig? Van der Bos lacht: ‘Tja, misschien wel. Maar zo zitten 
we in elkaar. En daarbij zitten we met de bouw echt in een 
nieuwe tijd: in traditionele wijken zie je wel erg de oude manier 
van bouwen terug. Helemaal gemaximeerd op de ruimte, elke 
vierkante meter is volgebouwd en de wijken zijn generiek. Nu 
willen wij veel meer kijken naar wat bewoners eigenlijk echt 
nodig hebben op een bepaalde plek. Hoe zorgen we voor 
vergroening? We werken ook circulair en voor de lange termijn. 
Eveneens heel belangrijk: hoe ontmoeten bewoners elkaar?’  

Harns Invest wil met zijn vastgoedprojecten en woonconcepten in Noord-Nederland niet 
zomaar stenen leggen, maar ‘bouwen aan een gelukkige toekomst voor mensen.’ Ja, de 
projectontwikkelaars uit Leeuwarden zijn idealistisch. Uit het bevlogen gesprek in hun 
kantoor in The Capital vlakbij de Blokhuispoort, wordt dat eens te meer duidelijk.  

“ Geluksbouw voor  
de toekomst”

HARNS INVEST
REINOUD VAN DER BOS & SIMON LEUSCHEL

Het Spoorhuys

‘t Havenhus
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Die sociale kant is een erg belangrijke factor bij de projecten 
van Harns Invest. Gevraagd naar een succesvol voorbeeld, 
noemen de heren direct Freyhof in Harlingen, de stad waar 
Harns Invest ooit begon. ‘In die wijk hebben we de bewoners 
gemeenschappelijk eigenaar gemaakt van een stuk weg. 
Zodoende moesten ze er met elkaar over beslissen, een goede 
aanleiding voor contact. Daarbij werkten we er niet met de 
ouderwetse afbakening van woningen maar bouwden we meer 
“open” en met een grotere voortuin in plaats van achtertuin. 
Want ja, zo tref je de buren nog eens. Toen we onlangs navraag 
deden hoe het de bewoners van Freyhof beviel, was de 
respons geweldig: ze genoten van hun woningen maar ook van 
de saamhorigheid en de goede sfeer in de wijk. Toch geweldig 
als je ook de buurvrouw van een paar huizen verderop kent en 
haar even kan helpen als er wat is?’ 

Gevarieerd en daadkrachtig
De directeur en projectontwikkelaar spreken met een bijna 
jeugdige bevlogenheid. Harns Invest is dan ook nog niet 
zo oud, alhoewel er al menig indrukwekkend project uit het 
portfolio rolt. ‘Het bedrijf bestaat nu zo’n zes jaar. We gingen 
ambitieus uit de startblokken maar begonnen wel dichtbij 
huis. In no time hadden we echter veel ontwikkellocaties in 
Harlingen gerealiseerd en zijn we nu in heel Noord Nederland te 
vinden. We zijn ons steeds meer gaan toeleggen op gebouw- 
en gebiedsontwikkelingen en beleggingen. We investeren in 
gevarieerde projecten voor verschillende doelgroepen, gaan 
liefst langdurige samenwerkingen aan en we kiezen voor 
later, dus voor kwaliteit.’ De relatie staat daarbij altijd voorop, 
benadrukken de collega’s nog met klem.

Kiezen voor ‘later’ betekent ongetwijfeld ook bewust niet 
kiezen voor alleen een mooie bouwtekening. ‘Nee. We bepalen 
onze concepten op omgeving, demografische ontwikkelingen, 
natuur, sociale samenhang en menselijk geluk. Natuurlijk moet 
het er ook goed uitzien, maar onze totaalconcepten spelen in 
op wat belangrijk is voor de maatschappij.’ 

Bij die conceptontwikkeling is het essentieel dat Harns Invest 
de locatie kent en goed verkent. Van der Bos beaamt: ‘Je moet 
allerlei belangen met elkaar in lijn brengen. Publiek, privaat. 
Wat vindt de omgeving van de plannen, wat wil de gemeente 
precies, hoe zit het wet- en regelgeving vanuit het Rijk? Ook 
zoeken we precies uit wat de grondeigenaar wil en wat de 
wensen van de eindgebruikers, de bewoners zijn. Zo weten 
we ook wat voor programma erop los kunnen laten. Na die 
inventarisatie maken we een plan, we zijn dan ook helder in de 

In de vorige editie van dit magazine kwam Harns Invest 
met een aantal feitjes over de noordelijke (nieuwbouw)
woningmarkt. Het sentiment is in korte periode 
veranderd:

•  Het aantal Woningen te koop in Nederland in Q3 2022, 
is met 80% gestegen naar 30.239 t.o.v. een jaar eerder, 
toen waren het er bijna 17.000. 

•  Ongeveer 12% van de verkochte woningen is een 
nieuwbouwwoning, het aandeel verschilt wel per 
gemeente. 

•  Driekwart van de nieuwbouwkopers woont op maximaal 
8km afstand van de vorige woning. 

•  De gemiddelde verkoopprijs van Woningen in Nederland 
is in Q3 2022 met 2% gestegen t.o.v. hetzelfde kwartaal 
in 2021, al neemt de prijsstijging wel af. 

•  Ten opzichte van het hoogste punt in 2022 is eind dit jaar 
inmiddels een prijsdaling zichtbaar van 5,8% 

•  Van de 17.500 in Friesland te bouwen 
nieuwbouwwoningen tot 2030, vallen momenteel maar 
5.600 woningen onder harde plannen; Dat is slechts 32% 

•  De provincie Friesland ziet diverse knelpunten om de 
beoogde nieuwbouw plannen waar te maken, zoals 
personeelskrapte, een ontoereikend energienet en 
financiële tekorten. 

•  In Q3 2022 werd voor 14,6 duizend te bouwen woningen 
in Nederland een vergunning afgegeven. Dat is ruim 3% 
minder dan een jaar eerder. 

•  De gemiddelde verkooptijd van een woning is momenteel 
27 dagen. 

•  In het derde kwartaal van 2022 is het aantal verkochte 
nieuwbouwwoningen gehalveerd t.o.v. vorig jaar 

haalbaarheid ervan.’ Harns Invest is daadkrachtig, en zet de 
tanden stevig in zo’n project. ‘Zeker. We zeiden al: we willen 
mooie dingen maken. Daar gaan we dan ook voor, en wel het 
liefst samen. We doen nooit een aanbestedingsproject maar 
werken altijd in een bouwteam. Zo houd je korte lijnen en kom 
je tot het beste resultaat.’ 

Geloof in aanpak
Een mooie manier van werken, maar ook een noodzakelijke. De 
maatschappelijke uitdagingen groeien. Leuschel: ‘Inderdaad, 
de landelijke overheid trekt zich meer terug en de gemeenten 
hebben een steeds grotere opgave. Als ontwikkelaar kunnen 
wij goed met die gemeenten optrekken. We pakken de regie en 
verantwoordelijkheid aan de start van projecten en zijn graag 
de verbinder tussen alle belanghebbenden’

Van der Bos vult aan. ‘Als ontwikkelaar is het betrekken van 
de omgeving heel belangrijk. En wij kennen die omgeving 
en anders leren we dit kennen. We wonen en werken er 
zelf, spreken de taal en weten de weg. Beleidsmakers, 
omwonenden, kopers en huurders betrekken bij de 
ontwikkeling zodra het maar kan.’ Een werkwijze die tijd en 
energie vergt, maar wel zijn vruchten afwerpt, zo zegt de 
ontwikkelaar: ‘Weet je dat we op geen enkele ruimtelijke 
procedure ooit een bezwaarprocedure bij de rechter hebben 
gehad? Dat komt door goede verkenning en overleg vooraf, en 
daar steken wij graag wat extra energie in!’ 

Een optimistisch gesprek loopt ten einde. Tot slot roeren we 
toch ook de donkerder kanten van de vastgoedontwikkeling 
aan. Het stikstofdossier, stijgende rentes, de energiecrisis. 
Blijft Harns Invest ook het komende jaar zo breed glimlachend 
bouwen aan een gelukkige toekomst? ‘Uiteraard! Ja, er zijn 
uitdagingen in de bouw en die voelen we al duidelijk. Maar 
we geloven in onze aanpak en natuurlijk blijven de woningen 
broodnodig. Waarom die niet mooi en toekomstgericht maken? 
We staan helemaal klaar om daar met onze partners een goede 
bijdrage aan te leveren!’ 

Trebol

Oosterhof

 Reidsichte

The Capital
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In de jaren na de overname breidden de werkzaamheden 
gestaag uit. Naast de verkoop van witgoed en bruingoed 
en het installatiewerk op het gebied van gas, water 
en verwarming, werd het palet verder ingekleurd met 
elektrotechnische werkzaamheden. In 1992 werden de 
winkel en het installatiebedrijf van elkaar losgekoppeld. 
Mensonides Installatie verhuisde naar een grotere locatie 
aan de Hermesweg op het industrieterrein aan de Friese 
havenstad en de elektronicawinkel ging verder onder leiding 
van Menno Mensonides, de oudste zoon van Jan.

Wind in de zeilen
Tegenwoordig doet Jan het rustiger aan. 74 jaar is hij nu. 
Zijn andere drie jongens hebben het roer van Mensonides 
Installatie overgenomen: Radboud, Niels en Jelmer 
geven samen leiding aan het bedrijf dat meer dan zestig 
medewerkers telt en de onberispelijke reputatie van vader 
Jan nu al ruim tien jaar eer bewijzen. ,,Het gaat goed”, 
beaamt Niels, die vandaag het woord voert. ,,We hebben de 
wind in de zeilen.” 

Elektricien, loodgieter, cv-monteur. Het zijn beroepen die 
eigenlijk steeds minder mensen kiezen. Terwijl het ambacht 
in vele opzichten floreert: het zijn drukke tijden. De weg naar 
energietransitie en klimaatadaptief bouwen bevat immers 
nog voldoende hobbels die zonder het werk van goed 
opgeleide installateurs niet afdoende glad wordt gestreken. 
Op de website van Mensonides staat het overigens nog wel: 
voor al uw installaties en andere loodgieterswerkzaamheden. 
‘Altijd afgestemd op de wensen van de klant en de nieuwste 
ontwikkelingen.’

En die ontwikkelingen zijn legio. Met name de 
vooruitgang op het gebied van duurzame producten 
en toepassingen in en rond de woning is klaarblijkelijk. 
Laadpalen, hybride waterpompen, brine warmtepompen, 
domotica, en zonnepanelen: het zijn uitdrukkingen die 
in de gesprekken aan de Nederlandse eetkamertafels 
een soort van gemeengoed zijn geworden. Die veelvoud 
aan mogelijkheden maakt ook dat de totaalaanbieder 
Mensonides al bijna een halve eeuw nauwelijks nee 
verkoopt. In een markt die vooral het noorden bestrijkt, levert 
het bedrijf naast het bovengenoemde assortiment diensten, 
adviezen en service aan de sectoren utiliteit, industrie en 
woningbouw. 

Aanpakkers nodig
De 35-jarige Niels Mensonides houdt van de uitdagingen 
die dankzij de mondiale vraagstukken op het bord van de 
bouwwereld terecht komen. “Het is een breed vak en daarin 
willen wij zo goed mogelijk meedenken. Meestal vraagt elk 
project weer om een aparte aanpak.” De uitbreiding van 
het aantal verschillende werkzaamheden ging de laatste 
jaren, natuurlijk, gepaard met een toename van het aantal 
werknemers. “Om goede en betrouwbare collega’s te 
vinden, moet je er zelf wel aan trekken. Mensen komen 
niet vanzelf.” Mensonides werd een erkend leerbedrijf 
en trok bovendien een HR-specialist aan die zich onder 
andere bemoeit met de stagiaires. De jongens, en nog altijd 
te weinig meisjes, combineren de school met werken bij 
Mensonides. Hoe talentvol sommigen ook, de mentaliteit is 
vaak doorslaggevend: “We hebben aanpakkers nodig.”

Het besluit om een stap terug te doen in het bedrijf nam 
vader Jan na de kredietcrisis. “Ik woonde op dat moment 
nog in Curaçao”, zegt Niels. “Samen met mijn toenmalige 
compagnon runden we daar een bedrijf in zonnepanelen.” 

“ Innovaties vragen  
om talent en  
aanpakkersmentaliteit ”

MENSONIDES INSTALLATIE
NIELS MENSONIDES

Toen Jan Mensonides in 1978 Firma Haan overnam, kon hij natuurlijk niet vermoeden welke 
ontwikkeling de zaak aan de Grote Bredeplaats in Harlingen zou doormaken. Bijna 45 jaar 
later is de onderneming een florerend familiebedrijf. 

Vlieland, Vliehorst, offgrid-PV-systeem
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Een hoge stroomprijs en onnoemelijk veel zon waren op 
voorhand ingrediënten van een receptuur die eigenlijk 
niet kon mislukken. En dat bleek: Niels kijkt terug op een 
geslaagde tijd. “Je had daar het gevoel altijd op vakantie te 
zijn.” Maar de gesprekken met zijn vader brachten hem toch 
weer in Nederland. De overname van het bedrijf deed hij 
samen met jongere broer Jelmer. Radboud sloot later aan. 

Vaker tevreden zijn
“Het was aanvankelijk wennen, want in die vijf jaar waren 
de ontwikkelingen in Nederland natuurlijk doorgegaan. Ik 
was bovendien een beetje een Antilliaan geworden. Dat 
gevoel is lastig om onder woorden te brengen.” Op Curaçao 
werd hard gewerkt, maar bleven de bureaucratische 
bemoeienissen van de overheid veelal achterwege. 
Bouwprocessen verliepen daarom doorgaans eenvoudiger 
en sneller dan hier. “We deden er zaken met tien tot vijftien 
verschillende nationaliteiten. Dat heeft me wel gevormd.” 
Een ander groot verschil was de levensstandaard onder 
een groot deel van de Antilliaanse bevolking. “De meeste 
mensen hadden niet veel, maar lachten veel vaker dan 

wij hier doen.” Je kunt gerust zeggen dat de Caribische 
jaren hem volwassener hebben gemaakt. “We mogen in 
Nederland best wat vaker tevreden zijn met wat we hebben.” 

Daarentegen, de terugkeer naar zijn familie en 
geboortegrond beviel Niels per slot van rekening wel. Hij 
ging samenwonen met zijn vrouw met wie hij een dochter 
kreeg (2) en binnenkort nog een meisje verwacht. Met 
Jelmer zette het bedrijf daarna vol in op het digitaliseren 
van de organisatie en het vinden van extra werknemers. Dat 
was nodig, omdat de vraag naar duurzame toepassingen 
onverminderd toenam en dientengevolge de installatie van 
zonnepanelen ook. Een belangrijke order volgde in 2017 
toen Mensonides in opdracht van de Bouwvereniging 
Harlingen ongeveer 1.850 sociale huurwoningen van 
zonnepanelen mocht voorzien. In totaal ging het om meer 
dan 12.000 panelen. “Dat betekende dat onze afdeling 
zonnepanelen vanaf dat moment veel groter werd.” 

Vroeg in het bouwteam
Andere installatiewerkzaamheden bleven elkaar opvolgen. 

De verscheidenheid van al die opdrachten toont trouwens 
aan dat de marketingterm ‘totaalaanbieder’ niet willekeurig 
is gekozen. Mensonides werd - alleen in het afgelopen  
jaar al - ingeschakeld bij de verduurzaming van 
wooncentrum Harlinga, de uitbreiding van de werkplaats  
en kantoren van De Vries Scheepsbouw in Makkum, 
restaurant de Groote Wielen in Leeuwarden, Nieuw Trebol – 
16 luxe appartementen - in Harlingen, het nieuwbouwpand 
van MHB in Joure en een begeleid-wonenproject in 
Harlingen. En dan te bedenken dat deze opdrachten slechts 
een selectie zijn van wat er dit jaar aan opdrachten is  
uitgevoerd.

“Een prettige manier van werken, is”, vervolgt Niels, “om 
onderdeel van een bouwteam te zijn en daar zo vroeg 
mogelijk bij aan te schuiven.” Gelet op de productinnovaties 
en de ingewikkelde wet- en regelgeving is het installatiewerk 
veel complexer geworden. Het kan bovendien ook gebeuren 
dat er last-minute aanpassingen nodig zijn. Dan is het 
handig om al vroeg betrokken te zijn. “We hebben met Lont 
een aantal jaar terug een project aan de Haven in Harlingen 

gedaan. In die tijd werd de cv-ketel nog standaard toegepast 
in nieuwbouwprojecten. Maar het kriebelde toen al om 
het project duurzamer op te leveren met warmtepompen. 
Duurzamer, meer comfort en op lange termijn voordeliger 
voor de bewoners. Samen met de anderen in het bouwteam 
hielden we een aantal informatieavonden en konden we 
de bewoners uiteindelijk met argumenten overtuigen. Dat 
was waarschijnlijk niet gelukt als we later bij het bouwteam 
waren aangesloten. Het ging uiteindelijk wel om een extra 
investering van tussen de 10.000 en 15.000 euro per 
bewoner.”

Toekomst
Het gesprek nadert zijn einde. De koffie is op. De plicht 
roept, het werk wacht, Niels wil door. “We hebben genoeg 
te doen”, antwoordt de directeur desgevraagd. Met een 
fonkelnieuwe bedrijfsloods - sinds september 2022 in 
gebruik - en actuele plannen voor de (grondige) verbouwing 
van het kantoorpand aan de Hermesweg is de toekomst 
zonneklaar. En je hoeft niet te raden wie de zonnepanelen 
straks op het dak legt... 

Oranje zonnepanelen, Huurwoningen Bouwvereniging Harlingen Trebol-Harlingen, installatiewerkzaamhedenZonnepanelen Stavoren

Installatiewerkzaamheden Het-Spoorhuys, HarlingenWarmtepomp installatie, KimswerdInstallatiewerkzaamheden Oosterhof Appartementen, Harlingen Installatie zonnepanelen Oosterhof Appartementen, Harlingen
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Ze groeide op in Sint Johannesga waar ze vanaf haar tweede 
jaar woonde. Hedwich Rinkes voelde zich soms een beetje 
een vreemde eend in het dorp. “Ik was import. En dat gevoel 
is eigenlijk altijd wel gebleven. Maar ik heb er geleerd mijn 
eigen plan te trekken”, zegt ze in haar sfeervolle werkkamer 
op het gemeentehuis van Heerenveen. Sinds 2020 is 
wethouder, met onder meer economie, circulariteit, Europa en 
internationaal, recreatie en toerisme, cultuur en Frysk in haar 
portefeuille. 

Als verantwoordelijke bestuurder streeft ze ernaar dat haar 
gemeente de toonaangevende rol binnen de circulaire 
samenleving blijft vervullen en vergroot. Heerenveen is 
goed op weg. Samen met de provincie trad Heerenveen 
kortgeleden toe tot Chemport Europe, een netwerk van 
organisaties die samen één doel voor ogen hebben: in 
2023 wil Chemport koploper zijn van groene chemie in 
Europa. Noordelijke kennisinstellingen, bedrijven en dus ook 
overheden sloegen hiervoor de handen ineen. Het netwerk, 
met verder ook deelname van de chemieclusters Delfzijl 
en Emmen en de verzamelde kennis vanuit de Universiteit 
van het Noorden, moet naast verduurzaming ook tot meer 
werkgelegenheid leiden. 

Sinds 2014 maakt Rinkes deel uit van de 
Heerenveense gemeenteraad. Toen ze in 
2020 werd gepolst om Hans Broekhuizen als 
wethouder op te volgen, twijfelde ze niet. 
“Ik stond meteen aan.” Ze was er ook wel 
klaar voor. Het raadswerk was goed bevallen, 
een pittig debat ging ze niet uit de weg. “Ik 
slaag er doorgaans gemakkelijk in om snel te 
analyseren en dat vervolgens onder woorden 
te brengen.” En hard werken deed en doet 
ze graag. “Ik volg mijn kompas en ben nooit 
bezig met carrièreplanning, al hecht ik wel 
waarde aan een goed cv.” 

“ Heerenveen wil  
toonaangevend zijn”

WETHOUDER HEDWICH RINKES 
OVER CIRCULAIRE SAMENLEVING 
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Circular Valley
In en rond Heerenveen is de expertise op het gebied van 
circulaire plastics en recycling de laatste jaren enorm 
toegenomen. De basis voor een Circular Valley in de 
gemeente is de samenwerking tussen alle bedrijven: partijen 
die circulair werken of die van plan zijn om de kringloop 
binnen hun organisatie te verbeteren. Als het de bedrijven 
goed gaat, profiteert de samenleving hier ook van: de 
biodiversiteit versterkt, we hebben minder afval, er ontstaat 
energie uit nieuwe bronnen, de gezondheid van mens en dier 
verbetert en het algehele welzijn neemt toe. Om maar een 
paar voordelen te noemen. 

“Een bedrijf als NTCP”, zegt Rinkes, “is op zichzelf al een 
heel mooi voorbeeld van wat circulair eigenlijk inhoudt.” Het 
Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics doet onafhankelijk 
laboratoriumonderzoek naar huishoudelijk afval en zorgt 
ervoor dat het plastic uit het afval uiteindelijk volledig 
recyclebaar is. “Het afval wordt een grondstof.” Met NTCP, 
maar ook dankzij de inzet van bedrijven zoals KSI Recycling, 
Morssinkhof Plastics, Blue Cycle en Nedcam is de bijdrage 
van Heerenveen aan Chemport Europe en aan het innovatief 
oplossen van de afvalproblematiek significant. 

Grote verandervraagtstukken
Hedwich Rinkes studeerde organisatiekunde aan de Vrije 
Universiteit. Een tegenhanger van bedrijfskunde, zegt 
ze. Het was een studie die haar belangstelling voor grote 
verandervraagstukken verder vergrootte. Ze ging aan de 
slag als programmamanager bij onder meer Tjongerschans 
en werkte voor de vier   Friese ziekenhuizen. “Een 
ontzettend interessante tijd”, zegt ze. Het ging om grote 
vraagstukken, zoals de toegenomen druk op de zorg en het 
toekomstperspectief van specialistische zorg.” Ze trad toe tot 
de cliëntenraad van Tjongerschans en behartigde als zodanig 
de belangen van patiënten en cliënten. Opkomen voor hen 
die deze hulp door omstandigheden extra goed kunnen 
gebruiken: het is een vanzelfsprekendheid voor de CDA-
bestuurder die “het idealisme als vuur” graag laat ontbranden. 
“Maar je moet ook pragmatisch zijn.” 

Heerenveen is met Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-
Fryslân een van de zogenoemde F4-gemeenten. Een netwerk 
dat de Friese belangen vanuit onder meer Innovatiepact 
Fryslân in Europa verdedigt. Wat goed is voor de provincie is 
uiteindelijk ook goed voor de kernen in alle gemeenten en dus 
ook Heerenveen. “Samen hebben we heel wat te bieden en 

vertellen we een overtuigend verhaal”, zegt Rinkes, doelend 
op de aanwezige deskundigheid in Fryslân over onder andere 
water (Wetsus), kennis (Universiteit van het Noorden) en 
circulariteit (Chemport). 

Het stokje doorgeven
De klimaattransitie, de energiecrisis; de grote vraagstukken 
van deze tijd vragen om een langetermijnvisie. Politici 
worden elke vier jaar beoordeeld - en afgerekend - op wat ze 
hebben bereikt. Terwijl de resultaten van het gevoerde beleid 
in het geval van de grote verandervraagstukken dan nog 
niet bekend zijn. Dan wil je als bestuurder toch het succes 
claimen, want zo werkt het toch in de politiek? “Ik zie dat dus 
niet zo. Ik geef het stokje graag door en dan mag iemand 
anders het succes verzilveren, als dat zo loopt. Ik wil mijn 
bijdrage leveren. Daar gaat het om, en daar mag je me op 
afrekenen.” 

Boek schrijven
Ze is blij dat Frysk onder haar bestuurlijke 
verantwoordelijkheid valt. “Want ik houd enorm van de 
schoonheid van taal. En Frysk is de taal van mijn hart.” Ze 
leest veel. Nederlandse literatuur maar ook Scandinavische 
thrillers. En ze schrijft graag. “Dat kan van alles zijn, wat er 
maar in mij opkomt. Soms zijn het frustraties of juist kansen, 
dan weer losse gedachten. Het is een bijzonder gevoel 
wanneer ik woorden aan mijn gedachte geef.” Op haar 
verjaardag kreeg ze een leeg boek. “Misschien ga ik ooit nog 
wel het boek over mijn leven schrijven. Ik zie het wel. Want 
ooit wil ik meer gaan schrijven.” 

Uitgeleerd ben je nooit; het zou zomaar een levensfilosofie 
van de 44-jarige moeder van twee kinderen kunnen zijn. Ze 
wil zich blijven ontwikkelen. “Ik heb een coach die mij een 
spiegel voorhoudt. Die laat mij vervolgens mijn eigen plaatje 
vormen.” Ze schrijft en tekent ook. Visual Changemaking, 
heet de methode waarbij je door middel van tekeningen 
krachtiger kunt communiceren. “Ingewikkelde ideeën door 
een tekening duidelijk maken.”

Tekenen, lezen, de gesprekken die ze met haar gezin thuis 
voert, de spiegel van haar coach: ze vormen de brandstof 
voor haar welzijn. Zodat ze kan doen waarvoor ze op de 
wereld is. Zodat haar eigen, kleine kringloop in werking wordt 
gezet. Want als je geeft, krijg je er iets voor terug, vindt ze. “Ik 
sprak onlangs met een directeur van een transportbedrijf in 
onze gemeente. Die vertelde dat het slecht ging met een van 
zijn chauffeurs. De man had schulden en er was loonbeslag 
gelegd. Het bedrijf heeft zijn schulden vervolgens afgekocht 
en de chauffeur is weer gaan werken. De directeur kreeg er 
een ontzettend gemotiveerde werknemer voor terug. Dat is 
ook een heel mooi voorbeeld van circulair werken!”

Wethouder Hedwich Rinkes 

Wethouder Hedwich Rinkes 
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A.P. van den Berg ontwikkelt sondeertechniek ten 
behoeve van bodemonderzoek. Het bedrijf, gevestigd 
in Heerenveen, staat daarmee letterlijk aan de basis 
van een te realiseren fundering. Het sonderen is 
echter veel minder opvallend dan bijvoorbeeld het 
heien van palen of het storten van beton. Hierdoor 
is A.P. van den Berg bij het grote Friese publiek wat 
minder bekend, maar is in de bouwwereld allang geen 
ruwe diamant meer. 
 
Mark Woollard is sinds medio 2020 Algemeen Directeur van A.P. 
van den Berg. Twaalf jaar geleden zette hij zijn eerste stappen in 
het bedrijf als Directeur Business Development. Na de periode 
als Commercieel Directeur heeft hij dus twee jaar geleden 
de stap gemaakt naar Algemeen Directeur. “Samen met de 
Technisch Directeur en het MT zet ik mij dagelijks in om het 
bedrijf gezond te houden en verder te laten doorgroeien. Daarbij 
is één van onze doelen om het bedrijf meer naamsbekendheid 
te geven in Friesland. We zijn niet alleen een echt Fries bedrijf, 
maar ook een fantastisch werkgever. Voor technisch gedreven 
mensen zijn wij één grote speeltuin.”
 
Onderzoek en techniek
En in die speeltuin draait het allemaal om sondeertechniek. 
Met de door A.P. van den Berg ontworpen sondeerconussen 
verzorgen hun klanten het grondonderzoek voor de funderingen 
bij diverse bouwprojecten, maar ook stabiliteitsonderzoek aan 
dijken en offshore bodemonderzoek voor bijvoorbeeld het 
installeren van windmolens op zee. Kortom: een bedrijf dat 
op veel terreinen thuis is. Woollard: “De sondeerconus ofwel 
het meetinstrument die voor al die projecten de zo belangrijke 
grondgegevens genereert en de apparatuur die deze conus 
de grond in kunnen drukken worden dan ook allemaal in 
Heerenveen ontwikkelt, gefabriceerd en onderhouden.”

“Onze kracht is innovatie”
 
Sonderen is in de jaren ’30 van de vorige eeuw aan de 
Technische Universiteit in Delft ontwikkeld en is daarmee 
een puur Nederlandse technologie. De grootste dichtheid 
aan sondeerbedrijven zit dan ook in Nederland, maar meer 
dan tachtig procent van onze omzet gaat inmiddels onze 
landgrenzen over, naar alle uithoeken van de wereld. Om de 
concurrentie voor te blijven en leidend in de markt te zijn, is 
A.P. van den Berg continu bezig zichzelf te vernieuwen door 
middel van product- en procesinnovaties. “Onze kracht is 

innovatie. Wij danken onze huidige marktpositie aan kwaliteit en 
vooruitstrevende technologie. Ik besef me dan ook terdege dat 
we moeten blijven innoveren om marktleider te blijven.”

ST Technologie
Drie jaar geleden introduceerde A.P. van den Berg de zelf 
ontworpen en gepatenteerde ST technologie. Hierbij wordt 
de sondeerstreng automatisch opgebouwd en afgebroken. 
“Normaal gesproken worden bij projecten de sondeerstangen 
en de conus door de sondeermeester handmatig in elkaar 
geschroefd. Dankzij de ST technologie kan dit werk 
nu geautomatiseerd en handsfree worden gedaan. De 
werkomgeving voor de sondeermeester is hierdoor een stuk 
comfortabeler, arbeidsvriendelijker en veiliger geworden.”

Nieuwbouw IBF-terrein
Goede contacten met de gemeente Heerenveen zijn volgens 
Woollard cruciaal. Zo heeft de gemeente het bedrijf actief 
geholpen met het vinden van een nieuwe locatie. “Volgend jaar 
zomer verhuist A.P. van den Berg van onze vertrouwde locatie 
naar het nieuwe pand op het IBF-terrein in Heerenveen. Toen 
de plannen hiervoor op tafel kwamen, hebben we onze goede 
contacten met de gemeente Heerenveen benut om gezamenlijk 
te zoeken naar een geschikte locatie. Toen die eenmaal 
gevonden was, hebben we bij het uitwerken ook regelmatig 
overleg gepleegd. Zo zaten we samen met onze architecten 
aan tafel met de welstandscommissie en hebben we akkoord 
gekregen voor onze wens om de kantoren aan de achterkant te 
situeren met voor het personeel zicht op het groene achterland 
in plaats van een industriegebied.”

“Continuïteit van A.P. van den Berg 
is hiermee gewaarborgd”

Woollard vervolgt: “Met de nieuwbouw is ook de continuïteit 
van A.P. van den Berg gewaarborgd. Als we in augustus 2023 
gaan verhuizen, dan bestaat het bedrijf exact vijfenvijftig 
jaar. Als we dan ons nieuwe pand openen, is dat weer een 
nieuwe mijlpaal. Een startsein om verder door te groeien bij 
het ontwikkelen en bouwen van onze sondeermachines en 
-instrumenten. Zodat we nog heel lang een kwalitatief sterke 
en innovatief vooroplopende speeltuin voor technische mensen 
blijven.”

Als je recycling van afval met behulp van zuurstof 
verwerkt, dan noemen we dat verbranding. Ontleed 
je koolstofhoudend materiaal door het te verhitten 
zonder dat er zuurstof bij kan komen, dan heet 
dat pyrolyse. En dat endotherme proces is precies 
waar Blue Cycle uit Heerenveen enorm goed in is: 
kunststofafval verwerken tot olie zonder daarbij 
zuurstof te gebruiken. 

Blue Cycle directeur Eric Langedijk is van origine een ontwerper 
van procesinstallaties. Na diverse functies bij diverse bedrijven 
is Langedijk van ingenieur doorgegroeid naar productiemanager 
tot (algemeen) directeur bij voornamelijk zwaar industriële 
bedrijven. In 2008 kwam Langedijk in de afvalverweking 
terecht. Eerst vanuit het werken met gevaarlijk afval vervolgens 
via stadsverwarming en huishoudelijk afval naar het huidige 
werk dat hij bij Blue Cycle Heerenveen verricht: plastic afval 
verwerken tot olie. 

“Het doel is CO2 besparen”
Dankzij al deze functies is Langedijk een echte expert geworden 
op het gebied van circulair omgaan met afval. Afvalverwerking 
is een proces dat volgens Langedijk nog altijd flink wat 
discussies oplevert. En dan vooral rondom de manier waarop 
er wordt omgegaan met beschikbare kunststofafvalstromen en 
de methode van recyclen. Hierbij zijn er grofweg twee keuzes: 
mechanisch of chemisch. “Het doel is CO2 besparen en dus 
zou er vanuit de overheid ook hierop gestuurd moeten worden”, 
aldus Langedijk. “Dat gebeurt nu nog te weinig waardoor er 
nog te vaak gekozen wordt voor de bekende weg. Dit houdt 
het bestaande systeem in stand, maar is tegelijkertijd voor een 
aantal afvalstromen niet de meest duurzame manier.”

Ladder van Lansink
Het duurzaamheidsgehalte van de recycling methode kan 
het beste worden getoetst door deze langs de Ladder van 
Lansink te leggen. Voorkomen van afval (preventie) staat 
daarbij bovenaan, gevolgd door hergebruik, recycling, energie 
opwekken, afvalverbranding en als minste duurzame methode 
staat het storten van afval. Langedijk: “Er wordt heel veel 
gepraat over (plastic) recycling en circulariteit en er verschijnen 
allerlei rapporten, maar de belangen van de partijen in de 
keten (oliemaatschappijen, kunststofverwerkende industrie, 
afvalsorteerders en recyclers) wijken daarin nog weleens af. 
Hierdoor stokt de uitvoering. Het denken zit goed, het doen 
meestal ook, maar een samenwerking vanuit de hele keten 
kan op veel vlakken nog veel beter. Zeker ook als het gaat om 

wet- en regelgeving, want er zijn talloze voorbeelden te noemen 
van regels die het doorontwikkelen belemmeren in plaats van 
stimuleren.” 

Plastic recycling hub
Blue Cycle maakt bij het verwerken van plastic afval tot olie 
gebruik van een innovatief chemisch recycling proces waarbij 
de grote moleculen uit het plastic ‘gebroken’ worden waarbij 
een (pyrolyse) olie ontstaat die als vervanger kan dienen van 
de fossiele olie (nafta) voor de productie van kunststoffen. Een 
vernieuwend proces dat Langedijk nog vaak moet uitleggen en 
toelichten. Langedijk: “Gelukkig zien we bij circulair Friesland 
veel gelijkgestemde bedrijven die snappen waar wij mee bezig 
zijn. We zijn dan ook hier in Friesland terechtgekomen omdat 
er hier veel draagvlak is om plastic recycling vorm te geven. Er 
ontstaat in onze vestigingsplaats Oudehaske een echte plastic 
recycling hub. Dat komt onder meer dankzij de kunststof-
sorteerinstallatie (KSI) en alle partijen die daaraan gelinieerd zijn 
en waarmee wij een aanvulling op zijn of mee samenwerken.”

Uitvoering
Langedijk vervolgt: “We zijn (vrij) nieuw in Friesland, waardoor 
het voor ons ook nog best lastig is om dingen bespreekbaar te 
krijgen en lopen ook wij tegen die vaak ingewikkelde wet- en 
regelgeving aan. De wil is er absoluut, zeker hier in Friesland. 
Maar ook hier stokt het nog in de uitvoering. Uiteindelijk 
zit iedereen – zodra het concreet wordt - met diverse 
belemmeringen. Als onderneming val je dan toch vaak terug op 
je eigen business en belangen.” 

“Er is nog een lange weg te gaan”

“Er is nog een lange weg te gaan voordat al ons afval ingezet 
kan worden als nieuwe grondstof met een zo laag mogelijke 
impact op het milieu. Dat is het uiteindelijke doel, ook van onze 
overheid. Wij staan daar als (Nederlandse) samenleving voor 
een enorme uitdaging. Wij zijn als Blue Cycle bereid om onze 
nek uit te steken, investeren daar ook flink in en hebben al 
behoorlijk wat hordes overwonnenen. Maar we zijn er nog lang 
niet. Door samenwerking in de keten, waarbij de juiste mensen 
zich over het thema van circulaire afvalverwerking gaan buigen 
en gezond verstand laten prevaleren kunnen we op het gebied 
van plastic recycling nog flinke stappen gaan zetten.”

BLUE CYCLE: 
“ Veel draagvlak in Friesland  
voor plastic recycling”

A.P. VAN DEN BERG: 
“ Speeltuin voor technisch  
gedreven mensen”

Eric Langedijk Mark Woollard 
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Egbert van Voorthuizen is eigenlijk al zijn leven lang 
ondernemer. Het zelfstandig ondernemerschap 
kreeg begin jaren ’90 echt vorm toen hij startte als 
rijschoolhouder. Maar na verloop van tijd was het 
gevoel weg. Omdat zijn vader in de makelaardij zat, 
kwamen Van Voorthuizen senior en junior in contact 
met een bedrijf in Wolvega dat zich bezighield met 
de assemblage van schoenreparatiemachines. Die 
sector werd echter snel minder, zeker toen in de 
coronajaren de schoenwinkels dicht moesten. 

Switch
Als echte ondernemer zag Egbert van Voorthuizen al begin 
2000 aankomen dat die branche kleiner en kleiner werd. Om 
als bedrijf toch levensvatbaar te blijven, is Van Voorthuizen 
toen steeds meer in eigen beheer gaan doen en ging hij zelfs 
zijn eigen machines maken. “Toen hadden we ineens niet 
alleen maar schoenreparatiemachines, maar ook een volledige 
assemblage en een stukje metaalbewerking.”

Totaalpakket
En dat was in feite de start van Mematec zoals we 
dat nu kennen. Van Voorthuizen: “De hoofdmoot van 
onze dienstverlening bestaat uit kunststofbewerking, 
metaalbewerking en machinebouw. Daarnaast hebben we 
assemblagelijnen. Het graveren en flocken – het aanbrengen 
van een fluweellaagje, zoals je dat bijvoorbeeld in het 
dashboardkastje van je auto terugziet, zijn twee kleinere 
onderdelen.”

Regeren is vooruitzien
Vanuit de kunststof- en metaalbewerking kan Mematec 
ook heel veel eigen producten maken. Zo heeft het bedrijf 
een eigen dakluikenlijn die door hun eigen metaal- en 
kunststofbewerkingsafdeling gefabriceerd wordt. En dat doen 
ze bij Mematec vanuit het principe: regeren is vooruitzien. Van 
Voorthuizen: “Dat betekent constant de prognoses volgen en 
daarop inspelen. Dat zijn vaak best wel grote investeringen en 
moet je wel financieel kunnen dragen natuurlijk. Maar dat is mij 
wel heel veel waard. Als je bijvoorbeeld kijkt naar aluminium. 
Een dag voordat de LME-index bevroren werd, hebben wij voor 
een heel jaar aluminium ingekocht. Hierdoor kunnen we nog 
steeds over al onze materialen beschikken.”

“Een eigen pand is voor een  
ondernemer het mooiste dat er is”

Doordat Van Voorthuizen er steeds bovenop zit, is het bedrijf 
inmiddels gegroeid naar veertien medewerkers. Hierdoor werd 
de ruimte om te werken ook steeds beperkter. Omdat het 
huurcontract van zijn huidige pand afliep, ging Van Voorthuizen 
in gesprek met de gemeente Heerenveen. “Toen ik voor het 
eerst aanklopte, was er nergens grond beschikbaar en leek het 
even kansloos om een nieuwe locatie in Heerenveen te gaan 
vinden. Na tien maanden wachten, kreeg ik in oktober 2021 
het verlossende telefoontje dat er een stuk grond beschikbaar 
was gekomen op het IBF-terrein. Een eigen pand is voor een 
ondernemer het mooiste dat er is, dus ben ik heel blij voor 
mezelf en onze medewerkers.” 

Hypermodern
In mei is de overdracht geweest van de grond en inmiddels 
zijn de heipalen al geslagen, de betonvloer gestort en is men 
gestart met de afwerking. “In het eerste kwartaal van 2023 
zullen we in dat nieuwe pand trekken. Eerst de werkplaats, 
daarna de kantoren en vervolgens de productielijnen.” Het 
gebouw zal straks ook voldoen aan alle eisen en helemaal 
toekomstbestendig zijn: “Het pand is 37 bij 55 meter en 
wordt gebouwd volgens de nieuwste bouwbesluiten: goede 
isolatie, warmtepompen en gasloos. Het belangrijkste 
verschil zal echter de nieuwe werkplaats zijn. Daar kunnen we 
meerdere werkzaamheden naast elkaar uitvoeren en worden 
de assemblagelijnen separaat neergezet. Ook het spuiten en 
afwerken krijgt een eigen plek, waardoor er een hypermoderne 
volwaardige productielijn ontstaat en zijn we volledig 
toekomstbestendig.”

“Toekomst ziet er rooskleurig uit”

De verhuizing is een heel belangrijke mijlpaal voor Mematec 
en zorgt er ook voor dat er ruimte komt voor nieuwe business. 
“De schoenmakerij die nog wel gebruikt wordt voor orthopedie 
en podologie, wordt binnen de Mematec Groep steeds minder 
belangrijk. Onlangs hebben we hier echter een mooie vervanger 
voor gevonden door 3D printers te gaan bouwen. Sinds 2020 is 
Marc van der Molen mijn rechterhand. Hij is gespecialiseerd in 
de engineering van nieuwe producten. Begin november hebben 
wij de eerste 3D printer aan een klant afgeleverd en ook dat 
was weer een prachtig moment in onze bestaansgeschiedenis, 
want 3D print-technologie is de toekomst. Het nieuwe pand, 
de faciliteiten daarin en de uitbreiding met het bouwen van 
3D printers zorgt ervoor dat de toekomst van Mematec er 
rooskleurig uitziet.”

MEMATEC: Dankzij 
nieuwbouw op IBF-terrein 
‘volledig toekomstbestendig’

EFE: MUSTAFA GUMUSSU 
Schoolvoorbeeld van duurzaam  
ondernemerschap

Fotopersbureau Heerenveen is al jaren een begrip 
in Friesland en dan met name in Heerenveen zelf. 
Drijvende kracht achter het bedrijf is Mustafa 
Gumussu. De 56-jarige Mustafa Gumussu is van 
Turkse afkomst en woont sinds 1979 in Nederland. 
Gumussu is vooral bekend geworden doordat hij 
al 25 jaar huisfotograaf is bij sc Heerenveen, maar 
inmiddels maakt hij ook snel naam met zijn EFE 
drive-in boxen. 

Heerenveen was voor Gumussu zijn eerste kennismaking met 
Nederland. Hij volgde de ambachtsschool in Heerenveen, 
maakte een korte uitstap naar Zwolle voor mbo-onderwijs 
en werk, maar na zeven jaar Zwolle keerde Gumussu terug 
in Heerenveen om eigenaar te worden van een snelservice 
fotozaak. Van daaruit is hij het vak van fotograaf gaan 
ontdekken. 

Circulair ondernemerschap
Het toepassen van circulair ondernemerschap kwam naar 
voren toen hij begon met vastgoed en het exploiteren van 
opslagruimten. De EFE drive-in boxen zijn voorzien van 
achthonderd zonnepanelen en op de parkeerplaats zijn 
laadstations voor elektrische voertuigen aangelegd. Voor 
Gumussu is ondernemen en circulair denken dan ook net zo 
normaal als een koekje bij de koffie. “Mijn corebusiness is het 
fotopersbureau, daar verdien ik mijn brood mee. Ik fotografeer 
al lange tijd voor bedrijven die duurzaam ondernemen.”

Zonneparken
“Op het moment dat je heel veel duurzame projecten zoals 
zonneparken en -daken fotografeert, dan groeit ook de 
interesse voor dat onderwerp. Zodoende ben ik in 2013 
al hybride gaan rijden en is mijn passie voor duurzaam 
ondernemerschap langzaam maar zeker gegroeid.” 

“Duurzaam denken stimuleren”

Het verduurzamen van vastgoed kwam op zijn pad toen 
Gumussu in 2017 de kans kreeg om het pand van de 
voormalige wasserij De Blinde (en daarvoor de Gamma 
Heerenveen) op te kopen. “Direct nadat de koop rond was, 
heb ik een plan gemaakt om schaduwloos te bouwen. 
Want op die manier kon ik het dak voorzien van een grote 
hoeveelheid zonnepanelen. Ook zijn er kantoortuinen voor 
starters en ZZP’ers gerealiseerd. Direct vanaf de eerste 
bouwtekening heb ik ook aangegeven dat het pand volledig 

gasloos moest worden en dat oplaadstations voor elektrische 
auto’s moesten komen. Ook heb ik overal vloerverwarming 
die via het dak wordt opgewarmd dankzij de zonnecollectoren 
en -panelen. Door al dit soort dingen te integreren in mijn 
bedrijf probeer ik andere ondernemers ook duurzaam te laten 
denken.”

‘Spelen met energie’
Om de duurzame gedachtegang te benadrukken ‘speelt’ 
Gumussu met energie. “Ik noem het spelen, omdat ik continu 
aan het kijken ben hoe ik energie kan besparen. Als de zon 
schijnt maken we daar optimaal gebruik van en als de zon 
niet schijnt, dan doen we zoveel mogelijk dingen uit. Daarom 
waren de snelladers voor mij ook zo belangrijk. Als ze bij mij 
overdag opladen, dan is de emissiewaarde veel hoger dan 
wanneer ze thuis als het donker is de auto gaan opladen. Er 
komen zelfs mensen van de snelweg om hier hun voertuig op 
te laden. Als ik de kans krijg bied ik dan ook een bakje koffie 
aan, maak een praatje met ze en geef ze een rondleiding. 
Mensen reageren heel enthousiast, omdat ze dit nergens 
anders meemaken. Dat motiveert mij dan weer om hiermee 
verder te gaan.”

“Alles kan  
als we het maar samen doen”

En verder gaat Gumussu nu al, want de plannen voor 
carports (met zonnepanelen) om droog te kunnen laden en 
het mogelijk maken van stofzuigen tijdens het opladen liggen 
inmiddels al op de tekentafel. “We blijven innoveren en willen 
van het autoladen een leuke belevenis maken. Binnenkort 
gaan we ook een doek ophangen waarop mensen kunnen 
zien hoeveel kilowattuur ze hier kunnen laden. Zelfs mensen 
uit de woonwijk hier tegenover maken gebruik van onze 
laadsystemen. Zij hebben geen oprit en kunnen dus niet 
thuis laden, maar willen wel elektrisch rijden. Omdat wij dat 
bij EFE drive-in boxen aanbieden, hebben die mensen nu 
ook een auto die rijdt op duurzame brandstof. Bij mij is alles 
erop gericht om mensen te laten praten over duurzaamheid, 
duurzaam ondernemerschap. Want als erover gepraat wordt, 
dan ontstaan er dingen, komen mensen bij elkaar en komen 
we samen steeds een stapje verder. Ik geloof dat alles kan als 
we het maar samen doen.”

Egbert van Voorthuizen

Mustafa Gumussu



6968

Friesland bouwt en ontwikkelt Friesland bouwt en ontwikkelt

ZETHOVEN-HORNSTRA 
BOUWPLAN ONTWIKKELING
Kris Hornstra en Daan Zethoven

“ Ontwerpt, ontwikkelt  
& ontzorgt” 

Planontwikkelaar met een integrale aanpak
Zethoven-Hornstra is ontwikkelaar van woningbouwplannen, individuele woningbouw en 
bedrijfshuisvesting. Kernactiviteit is het ontwikkelen van woningbouwplannen. Het bedrijf steunt daarbij op 
meer dan twintig jaar ervaring en heeft voor honderden mensen een nieuwe woonomgeving gecreëerd.

‘Onderscheidend is de grote diversiteit in de door ons bediende doelgroepen,’ begint Kris Hornstra. ‘Zo 
realiseren wij diverse projecten, van slimme geprefabriceerde startersconcepten tot middensegment 
woningbouw en individuele villabouw in het exclusieve segment. In laatste hebben wij een 
onderscheidende reputatie opgebouwd.’

Daan Zethoven vervolgt: ‘Ondanks onze kennis, ervaring en vele gerealiseerde planontwikkelingsreferenties 
in woningbouw varianten zoals binnenstedelijke nieuwbouw ontwikkelingen, herbestemmen van 
monumentaal vastgoed en appartementenbouw, ligt ons specialisme dus bij grondgebonden woningbouw 
met vaak een landelijk karakter. Naast de steden, vindt men ons dan ook veelal in dorpen en middelgrote 
kernen.’

Naast woningbouw ontwikkelt Zethoven-Hornstra ook totaal huisvestingsconcepten voor ondernemingen. 
Daan: ‘De met een internationale duurzaamheidsprijs bekroonde nieuwbouw van ECOStyle in Oosterwolde 
is daarvan een goed voorbeeld, naast diverse kantoren, logistieke gebouwen en MFA’s. Ook leveren we 
binnenkort de nieuwbouw Van Olijslager in Hoogeveen op.’  

Met een hecht team
‘Onze activiteiten worden ondersteund door een gemotiveerd en hecht team met brede ervaring, dat 
zich toelegt op ontwerp, bouwkunde, Revit modelling, 3D-Visualisatie, vastgoed beheer, secretariaat 
en administratie,’ vervolgt hij. ‘Zethoven-Hornstra werkt dus met een volledig integrale aanpak aan het 
ontwikkel- en bouwproces.’

Hoe het begon 
Zethoven-Hornstra Bouwplan Ontwikkeling wordt in 2018 opgericht als Daan Zethoven en Kris Hornstra 
hun krachten bundelen. Daan onderneemt dan al rond de vijftien jaar in vastgoed, planontwikkeling en 
faciliterende bouwkunde. Kris heeft in dezelfde periode brede ervaring opgedaan als projectontwikkelaar bij 
aannemer-ontwikkelaars. Ze doen sinds jaren zaken met elkaar, maar kennen elkaar al van de middelbare 
school in Heerenveen. Bovenal zijn ze bevriend en hebben een gedeelde passie: bouwen. Bouwen geeft 
namelijk een geweldig gevoel van voldoening en motiveert om iedere dag met veel plezier dit werk te doen. 
Samen bouwen blijkt daar nog een flinke schep bovenop te doen.

Ontwikkelaar van  
Woningbouwplannen 
Individuele woningbouw
Bedrijfshuisvesting 



Twee namen… één visie:  
architectuur is het vinden van  

de optimale balans tussen  
uitstraling, betaalbaarheid en  

bruikbaarheid. 

Eén visie
‘Bij Zethoven-Hornstra Bouwplan Ontwikkeling delen we één 
visie: architectuur is het vinden van de optimale balans tussen 
uitstraling, betaalbaarheid en bruikbaarheid. Die balans loopt 
als een rode draad door onze werkzaamheden, waarin wij onze 
bouwplannen dus creatief, kundig en kostenbewust tot stand 
brengen.’

‘Door zowel de architectonisch ontwerpen als de volledige 
bouwkundige uitwerking in eigen huis te verrichten kunnen wij 
aan onze visie ook daadkrachtig invulling geven. Voor ons tellen 
niet de kwaliteit van de losse onderdelen, maar de kwaliteit van 
de som der delen, aldus Daan. De balans is trouwens nooit 
een vast gegeven. Bij iedere doelgroep of opdrachtgever past 
namelijk een andere balans. Voor onze woningbouwplannen 
moeten wij de lokale markt dus heel goed kennen. Van starters 
tot villabouw. Bij bedrijfsgebouwen draait het om het kunnen 
verplaatsen in de opdrachtgever. Een gebouw is vaak een 
verlengstuk van de visie en het karakter van de ondernemer 
en zijn onderneming. Dat kan pragmatisch zijn, of juist zeer 
uitgesproken.’

‘Met een werkgebied in  
het noorden van Nederland,  

kennen en begrijpen we ook de 
markt waarin we opereren.’ 

‘Alleen maatwerk is bij ons standaard’
Kwaliteit is het vinden van de balans tussen de wens van de 
mens, de zorg voor flora en fauna en het economisch belang. 
Kris: ‘Kortom: wij maken met kennis en inbeeldingsvermogen 
van onze doelgroep, een op verantwoorde wijze in de omgeving 
ingepast bouwplan met een hoge prijs- kwaliteitverhouding. 
Door bescheiden en berekenend te ondernemen, vanuit een 
gezonde financiële positie, garanderen wij onze continuïteit in 
doorlopend veranderende marktomstandigheden.’

Daarbij houdt Zethoven-Hornstra vast aan een 
aantal uitgangspunten:
 
Duurzaamheid
‘Soms wordt duurzaamheid nog een ‘thema‘ genoemd. 
Maar voor ons is het een basiswaarde. Voor ons is het 
vanzelfsprekend om bij iedere keuzes die wij maken 
duurzaamheid een belangrijke plek in het afwegingskader te 
geven. Niet als marketing tool, maar omdat wij erin geloven 
dat de onze aarde gezond doorgegeven kan worden naar 
toekomstige generaties als iedereen vanuit zijn of haar eigen 
invloedssfeer het maximale probeert te veranderen om meer 
duurzaam te leven en te ondernemen.’  

Conceptmatig denken
We bedenken onderscheidende (woning)bouw concepten die 
beantwoorden aan een actuele vraag van de markt

Architectuur van eigen hand
We maken in eigen huis creatieve en detail-bewuste 
architectonische ontwerpen. 

Alle bouwkundige disciplines in huis
We hebben een brede kennis van het bouwproces; een 
waardevolle basis voor ons als ontwikkelaar.

Groot in kleinschalig
Onze integrale aanpak past ook bij een beperkte 
projectomvang. Wij passen bij projecten met een omvang van 
één tot honderd woningen.

No Nonsens
Wij zijn efficiënt, nuchter en communiceren met 
korte lijnen. 
 
Integraal ontwikkelen 
In eigen huis maken we stedenbouwkundige- en 
architectonische ontwerpen. We pakken ontwikkelen dus 
integraal aan.

Samenwerkingspartner voor gemeenten en 
grondeigenaren
Wij gaan voor een win-win situatie met grondeigenaren 
en gemeenten en realiseren in constructieve 
samenwerkingsvormen onze gezamenlijke doelen

Verwerft zelf grondposities 
Wij ontwikkelen desgewenst vanuit eigen grondbezit en 
verkrijgen op die manier actief bouwlocaties .

 Bedrijfshuisvesting als verlengstuk van de visie van de 
ondernemer en de onderneming:  

Nieuwbouw ECOStyle Oosterwolde (BREEAM***** Outstanding)

Architectuur met de juiste prijs-kwaliteit. Maatwerk 
optiemogelijkheden, maar binnen een vastgelegd architectonisch 

kader: 14 vrijstaande ‘Blue eMotion woningen’ Blauwestad 

Ontwikkelen draait om lokale kennis van de markt en de beoogde doelgroep, zeker als die doelgroep specifiek is:  
10 Levensloopbestendige woningen Heerenveen. 

 Een onderscheidende combinatie van planmatig ontwikkelen, met 
volledig op maat gemaakte ontwerpen:  

Drachtstervaart Parkzoom villa’s Drachten

Seriematig en kwaliteit gaan hand in hand: 8 woningen Skoatterwald Heerenveen 
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No-nonsense
‘Het water zit hier in ons dna. In onze gemeente zijn de 
kernen altijd aan de waterloop gekoppeld. In vroeger tijden 
was men voor de handel afhankelijk van het water: we 
zijn er daardoor sterk mee verweven. Een van de grootste 
evenementen in de regio is de Sneekweek, verbonden 
aan het Skûtsjesilen. Of denk aan een groot merk als 
scheepsbouwer De Vries, Makkum. En zo heb ik nog een 
hele lijst van waterparelbedrijven paraat, waarmee Súdwest 
zich op de kaart zet als maritiem krachtige regio.’  

De aanzet is gegeven: wethouder Dam vertelt in dit 
magazine wat graag over de enorme bedrijvigheid in zijn 
gemeente, die zich toelegt op uiteenlopende facetten van de 

scheepsbouw. Met een goede infrastructuur van onderwijs, 
ondernemers en overheid is dat in Súdwest-Fryslân dan 
ook uitstekend mogelijk. ‘Inderdaad. Samenhang tussen 
die drie o’s is essentieel. Als gemeente helpen we graag 
om de samenwerking tussen de verschillende partijen te 
bevorderen, ook zetten we stevig in op het opleiden van 
goede krachten in de scheepsbouw. Tel daarbij op dat we 
hier gewoon opgroeien met water en ook een opvallend 
aanwezige no-nonsense werkmentaliteit hebben. Ik krijg dat 
althans altijd te horen van mensen buiten de gemeente.’  

Hard aan het werk
Van megajacht tot fluisterboot wordt er in Súdwest-Fryslân 
geproduceerd. ‘Je kunt hier te kust en te keur,’ zegt de 

Bij ons in Súdwest kun je een complete boot maken, van motor tot zeil.’ Aldus een trotse 
Bauke Dam, wethouder van Súdwest-Fryslân. De Friese gemeente herbergt inderdaad nogal 
wat bedrijven die naam maken met bouwen voor de maritieme sector. En dat is niet voor 
niets, zo zal de apetrotse bestuurder in dit gesprek uit de doeken doen.  

“ Súdwest als maritiem 
krachtige regio”

WETHOUDER VAN GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN
BAUKE DAM

Wethouder Bauke Dam op werkbezoek
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Wethouder Bauke Dam met Jan Jacob Altenburg – Director Operations Wayer Yachts Wethouder Bauke Dam met Marieke de Boer – CEO IMPACD Boats

wethouder. Dat gebeurt ook nog op een steeds duurzamer 
manier. Goed onderwijs helpt daar zoals gezegd bij. ‘Ik ben 
trots op de Yacht Builders Academy die we hier hebben, 
een samenwerkingsplatform van onderwijsinstellingen, 
bedrijfsleven en overheden. Jonge mensen worden er 

opgeleid tot vaklui, die thuis zijn in de jongste technieken 
en zelf ook een frisse blik hebben. Van lassers tot schilders, 
zeilmakers en tuigmakers; vanuit deze regio kunnen we de 
waterwereld veel expertise én handen bieden. En inderdaad, 
we gaan mee in de tijd en denken aan de toekomst. We 
bouwen energiezuiniger en werken aan innovaties. Zo is 
een prachtige beweging dat varen op waterstof hier flink in 
ontwikkeling is. Ook zijn er bedrijven hard aan het werk met 
aquathermie. Ja, ik word daar wel warm van!’ 

Erkenning
Wethouder Dam, die zelf ook de watercultuur van Súdwest 
door zijn bloed heeft lopen, is merkbaar ‘grutsk’ op alle 
activiteit in zijn gemeente. Persoonlijk heeft hij ook een 
ambitie. ‘We moeten dé elektrische vaarregio worden. Dat 
kan hier ook prima hè, wij zijn een waterrijke gemeente 
met zes van de elf Friese steden. Er ligt al een schitterende 
vaarroute. Daar moeten alleen nog meer laadpalen aan 
staan, zodat je er met je elektrische boot op je gemak op 
vaart. Dat betekent ook weer een geweldige spin-off voor 
Súdwest-Fryslân: bijvoorbeeld de scheepsbouwers maar 
ook de horeca. Als gemeente zijn we al bezig om deze 
elektrische route te realiseren. Daarmee zouden we ook 
nog beter kunnen laten zien wat we in huis hebben. Of 

dat strookt met die no-nonsense mentaliteit? Och, we zijn 
nuchtere Friezen maar we hebben echt wel iets in handen, 
dat mag iedereen weten!’ 

Nuchter hoeft inderdaad niet meteen bescheiden te 
betekenen. En als je zelf al niet op de trom slaat, dan doet 
een ander dat wel. Zo kent de regio een aantal niet meer uit 
te vlakken namen op maritiem gebied. ‘Neem scheepswerf 
De Hoop in Workum, het oudste van Nederland! Of het 
Scheepvaartmuseum; het is niet zomaar dat je dat in Sneek 
vindt. Of neem Wajer Yachts uit Heeg, in 2022 verkozen tot 
Friese Onderneming van het Jaar. Maar ook nieuwe spelers 
vallen op: onlangs won IMPACD Boats uit Woudsend de 
Jonge Ondernemersprijs. Met 3D-printers verwerken ze er 
afval, bijvoorbeeld uit de Waddenzee, tot prachtige sloepen. 
Het bedrijf is pas begonnen en nu al deze erkenning.’ 

Ambassadeur
De schouderkloppen deelt Bauke Dam ook graag persoonlijk 
uit, want hij houdt er niet van om achter zijn bureau in het 
gemeentehuis te blijven zitten. ‘Nee. Het water zit mij als man 
van deze regio ook in het bloed: mijn pake was palingvisser 
en als kind ging ik heel graag mee. Tegenwoordig ga ik 
zelf ook nog veel het water op. Wat er gebeurt in onze 

maritieme sector heeft dan ook volledig mijn hart. Ik trek 
veel de gemeente in, doe bedrijfsbezoeken. Ik krijg er veel 
energie van om techniek en innovaties te bekijken. Onze 
ondernemers zetten zich met hart en ziel in voor prachtige 
producten. Het zijn gedreven, vindingrijke mensen. Met de 
toekomst bezig. En heel belangrijk: deze bedrijven gaan 
steevast voor hoge kwaliteit. Dat verhaal draag ik graag uit 
naar buiten.’ 

Een betere ambassadeur kunnen de maritieme bouwers van 
Súdwest-Fryslân zich bijna niet wensen. Een trots relaas 
loopt op zijn einde. Toch nog de vraag of de wethouder 
ergens níet trots op is, iets mist in zijn geliefde gemeente? 
‘Het gaat geweldig, maar in deze sector gebeurt er nooit 
genoeg als het gaat om verduurzaming. Het blijft voor ieder 
een uitdaging hoe je dingen op de meest duurzame manier 
kunt ontwikkelen. Toch ben ik heel positief gestemd: we 
doen al veel. Als we nieuwe steigers aanleggen, dan zijn die 
gemaakt van kunststof composiet. Ook zetten de bedrijven 
goede stappen met waterstof en elektrische motoren, en 
werkt men aan innovaties om het energieverbruik in het 
productieproces te beperken. En daar zijn we dan weer heel 
goed in. Zoals gezegd: in Súdwest-Fryslân kunnen we alles 
bouwen voor het water, en richten ons op de toekomst.’ 
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“ Súdwest-Fryslân wil  
voorlopen in creatieve 
woonoplossingen”

WETHOUDER GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN
MICHEL  RIETMAN

De gemeente weet zich hoe dan ook verzekerd van een prima 
uitgangspunt. “Wij beschikken namelijk over de benodigde 
grondposities”, zegt wethouder wonen Michel Rietman. Het 
is een voordeel  dat Súdwest-Fryslân als eigenaar van de 
grond effectief tot zaken kan over gaan.  Dit betekent dat de 
woonoplossingen voor met name ouderen en starters door de 
bank genomen relatief snel worden gerealiseerd. 

Wonen op het water
En een van de ideeën behelst wonen op het water. Eerst 
het land onder water zetten om er daarna drijvende 
woningen op te plaatsen. Het liefst zogenoemde off-grid 
woningen: zelfvoorzienend en niet aangesloten op de 
basisvoorzieningen. En dan zijn niet drijvende villa’s, zegt 
Rietman, maar betaalbare waterwoningen het doel. “Ik denk 
dat we hiermee ook inspelen op de behoefte van bewoners 
vanaf pak ‘m beet 55 jaar. Dan zijn de kinderen in de meeste 
gevallen de deur uit en groeit de wens om kleiner te wonen.” 
Klein, maar comfortabel. Met twee slaapkamers in plaats van 
vier. Passend bij jonge senioren. “Op die manier stimuleren 
we de algehele doorstroom, omdat er zo ook woningen vrij 
komen voor nieuwe, jonge gezinnen.”

Het gemeentelijke ‘team wonen’ bestaat thans uit veertien 
mensen die zich met het thema wonen bezighouden. Deze 
groep richt zich op de huidige uitdagingen op de woningmarkt 
en zoekt naar creatieve woonoplossingen om op diverse 
plekken in de gemeente snel, betaalbare koop- en (sociale) 
huurwoningen te realiseren voor starters en ouderen.
Verspreid over de hele gemeente.’ 

Impulsregeling
In Súdwest-Fryslân zijn 89 kernen. Dat zijn alle steden en 
dorpen opgeteld. “We willen deze coalitieperiode, tot en 
met 2026, minimaal 1.000 woningen bouwen. Verspreid 
door de hele gemeente. In veel gevallen gaat het dan om 
bouwprojecten van 25 woningen of minder.” En dat is, 
met het oog op de gewenste en broodnodige subsidies 
van de landelijke overheid, een belemmering: want om 
in aanmerking te komen voor de impulsregeling van het 
ministerie moeten per project minimaal 500 woningen worden 

gebouwd. “Maar dat kunnen we hier niet”, zegt wethouder 
Rietman. “Bovendien willen we geen grote vinex-wijken in 
dorpskernen.” 

De regeling is bedacht om de bouw van betaalbare huizen 
aan te moedigen, maar in deze vorm gaan de subsidies 
alleen naar stedelijke bouwprojecten. “Dat betekent dat 
het ministerie de kleine kernen, en daarvan hebben wij er 
juist zoveel, over het hoofd ziet. Die kleine kernen vormen 
de kracht van plattelandsgemeenten zoals Súdwest-
Fryslân, die kun je niet negeren.” Het is om deze reden dat 
Súdwest-Fryslân samen met het Groningse Oldambt met 
het ministerie om tafel gaat. “Eerst op ambtelijk niveau en 
daarna bestuurlijk.” En Rietman benadrukt: “We zitten er 
niet om vanuit een soort Calimero-gevoel te ageren. Het 
gaat erom dat er uiteindelijk ook een goed plan voor de 
kleine kernenaanpak komt.” De bestaande impulsregeling 
voorziet van een toekenning van 7.500 euro per gebouwde 
(betaalbare) woning. “Dat is geld dat we goed kunnen 
gebruiken.”

Heldere taal
Rietman is duidelijk als het onderwerp de bouw van 
sociale huurwoningen aansnijdt. Van de 1.000 woningen 
die voor 2026 worden gebouwd moet minimaal 30 procent 
beschikbaar komen voor sociale huurders en ouderen. In 
het geval van Súdwest-Fryslân gaat het waarschijnlijk om 
300 tot 500 woningen. “De markt heeft al veel opgepakt 
de afgelopen jaren, maar met de woningbehoefte van nu, 
moeten ook marktpartijen echt aan de slag”, zegt hij. “Wij 
hebben de grond voor de kavels, de corporaties moeten het 
oppakken.” Dat dit nog te weinig gebeurt, ligt volgens hem 
aan de angst onder wooncorporaties voor leegstand. Anders 
gezegd: corporaties twijfelen om te bouwen omdat ze bang 
zijn dat de goedkopere huurwoningen niet bewoond - en 
dus ook niet betaald - worden. De rol van ontwikkelaars en 
corporaties is evenwel cruciaal, vindt Rietman: “We hebben 
de corporaties keihard nodig om de woningnood tegen te 
gaan. Zonder hen kunnen we onze inwoners niet voldoende 
voorzien in de behoefte die er is. En daarin moeten we 
duidelijk naar elkaar zijn. Corporaties verdienen duidelijkheid 

Wonen op het water. Niet aan, maar óp het water. Het is een van de creatieve en concrete  
ideeën waarmee Súdwest-Fryslân het probleem van de woningnood wil tegengaan. En 
zo eenvoudig als het klinkt, is het in het geval van ’s lands grootste plattelandsgemeente 
eigenlijk ook. Súdwest-Fryslân wil gebied niet inpolderen, maar juist onder water zetten. 
Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek voor een locatie in veenweidegebied langs de 
Tsjerkesleat bij Heeg. 
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vanuit de gemeente. En op mijn beurt wil ik een duidelijk ja. 
Een nee kan natuurlijk ook, maar dan zoeken we naar andere 
oplossingen. Zolang er maar duidelijkheid komt. Zelf houd 
ik er niet van om in beperkingen te denken, maar ik begrijp 
ook dat je als corporatie afwegingen maakt. En als je niet 
mee kunt of wilt, prima, maar dan zoeken we verder naar een 
andere oplossing.”

Want stil zitten is geen optie. Om deze reden wil de 
wethouder een taskforce in het leven roepen. Zodat mensen 
ook worden aangemoedigd om zelf met initiatieven te komen. 
Rietman: “De taskforce moet ook nadenken over hoe we 
de processen kunnen versnellen.” Een voorbeeld van zo’n 
snelle procedure is de nieuwbouwlocatie in Oosthem. Het 
college van burgemeester en wethouders ging akkoord met 
het voorstel om de voorbereiding van het grondwerk tegelijk 
te laten verlopen met de bestemmingsplanprocedure. Op die 
manier kan het inklinken van de grond al in maart tot stand 
komen, tijdens het broedseizoen. Tegen de media verklaarde 
Rietman hierover eerder: “We willen graag sneller bouwen, 
maar op bepaalde factoren, zoals het broedseizoen, hebben 
wij geen invloed. Het is mooi dat we op deze manier flexibel 
kunnen zijn.” In december 2022 neemt de raad hierover een 
besluit. 

Hackathon
Los van wat de gemeenteraad straks beslist, flexibiliteit en 
creativiteit zijn nodig om het probleem van de woningkrapte 
het hoofd te bieden. “Absoluut”, zegt Rietman. “Oosthem 
is een voorbeeld van die flexibele en creatieve denkwijze, 
maar dat geldt ook voor de waterwoningen in Tsjerkesleat en 
het idee om appartementen in leegstaande winkelpanden te 

bouwen.” Het zijn ideeën, benadrukt de vader van vijf jongens, 
die vaak ontsproten zijn uit het brein van de bewoners. 

Bewoners en andere marktpartijen, zoals ontwikkelaars, 
corporaties en bouwbedrijven namen in maart 2022 deel aan 
een Hackathon. De gemêleerde denktank dacht na over een 
oplossing om betaalbaar wonen voor starters mogelijk te 
maken. Het winnende concept presenteerde de zogenoemde 
erfpachters-oplossing: het voornemen om boerderijen 
en schuren te verbouwen tot woningen voor starters en 
ouderen. Het is nu aan de gemeente om te kijken hoe wet- en 
regelgeving, die dit soort creatieve ideeën in de weg staan, te 
overkomen.

Het is mooi dat er in brede zin over het woningtekort wordt 
nagedacht, vindt Rietman. “Want we hebben elkaar nodig. 
En dan bedoel ik in dit verband niet alleen de corporaties 
en ontwikkelaars, maar ook de instelling van bewoners.” 
Een prettige leef- en woongemeente gedijt bij een flexibele 
opstelling van - zoals het voorbeeld aan het begin van 
dit artikel - de jonge senioren. In het kort gezegd luidt de 
boodschap Rietman: blijf niet wonen in een huis dat eigenlijk 
te groot is geworden. Rietman stelt zijn eigen leefsituatie als 
voorbeeld. “Als starters op de woningmarkt woonde ik samen 
in een tweekamerappartement. Daarna verhuisde ik met mijn 
vrouw naar een twee-onder-een-kapwoning en toen we als  
gezin uitbreidden, zijn we naar een grotere woning verhuisd. 
Als de kinderen de deuren uit zijn, gaan we weer kleiner 
wonen. Twee slaapkamers is dan voldoende. Met een klein 
tuintje of op het water.” Maar wat als de vijf kinderen willen 
logeren? “Die zijn allemaal welkom. Ook in de waterwoning. 
Met z’n allen in het bootje naast het huis. Gezellig toch?”

Oosthem
Oosthem is met zo’n 450 inwoners één van de vele kleine 
kernen in Súdwest-Fryslân. Net als in veel andere kernen 
leeft de behoefte aan extra woningen zodat thuiswonende 
kinderen kunnen uitstromen naar een woning in het dorp. 
De extra woningen bieden ook kansen voor bewoners die 
naar een grotere woning in hun dorp willen verhuizen. 
In 2017 werden in Oosthem 8 woningen gerealiseerd. Op 
dit moment wordt de ontwikkeling van fase 2 gepland: een 
toevoeging van 20 woningen. 
De uitdaging: een plan ontwikkelen dat aantrekkelijk is voor 
marktpartijen én woningzoekenden, onder wie starters. Een 
plan dat aansluit bij het huidige beeld van het dorp, dat 
past in de natuurlijke omgeving en dat bovendien financieel 
haalbaar is.  

Samen met het dorp is een plan ontwikkeld met een mix van 
woningen: rijwoningen voor starters, vrijstaande woningen in 
het hogere segment en creatieve waterwoningen. Het plan 
lijkt bovendien financieel haalbaar. 
De strategische grondpositie die de gemeente Súdwest-
Fryslân in veel gevallen heeft, helpt enorm mee om de 
huizenprijzen te kunnen drukken. Bovendien kunnen de 
woningen daardoor een jaar eerder gebouwd worden dan 
anders. Maar wethouder Michel Rietman geeft ook duidelijk 
een signaal af richting minister Hugo de Jonge: “Kom 
met een subsidie die ook voor projecten in kleine kernen, 
zoals Oosthem bruikbaar is. Zodat dit de leefbaarheid van 
plattelandsgemeenten ten goede komt. Vestig als minister 
voor Volkshuisvesting ook je aandacht op deze waardevolle 
plattelandsgebieden waar het fijn wonen is.”

Wethouder Michel Rietman in de wijk Noorderhoek in Sneek Modern en betaalbaar wonen in één van de 54 appartementen in Het Pakhuis in Sneek

Signaal richting Hugo De Jonge: 
''Kom met een subsidie die ook 
voor projecten in kleine kernen 

bruikbaar is."



Dat aspect van ‘mooie dingen maken’ komt volledig tot 
uiting in het gebouw van Kontour: het kantoor in Heerenveen 
is een modern en ruim opgezet geheel en ademt klasse en 
stijl. De hoge plafonds en de vele glazen muren geven het 
kantoor een open en transparant gezicht. Officemanager 
Inge is een weerspiegeling van dat karakter vraagt het te 
vroeg gearriveerde bezoek vriendelijk om nog even geduld te 
hebben. Het overleg van Hielke Tillema zit er bijna op.

Herfstkleuren
Het is eind oktober en voor het eerst toont de herfst zijn ware 
kleuren. Buiten is het een komen en gaan van parkerende 
forenzen. De Abe Lenstra Boulevard, met voetbalclub SC 
Heerenveen als voornaamste bewoner, is een populaire 
bestemming. Directeur Hielke Tillema is al bijna 15 jaar 
werkzaam in het Friese Haagje. Na zijn studie bouwkunde 
in Delft ging hij aan de slag bij Unibail Rodamco, een 
beursgenoteerde reus in winkelvastgoed. Na een aantal jaren 
vertrok hij naar Beverwijk om voor bouwbedrijf Lokhorst 
te werken. “Ik ging met brochures van het bedrijf langs 
gemeentes. Koude acquisitie. Daar heb ik heel veel geleerd.”

Een vaste betrekking bij bouwbedrijf Reitsma in Drachten 
luidde voor Hielke en zijn vrouw en vier jonge kinderen de 
terugkeer naar Friesland in. De Tillema’s woonden tijdens zijn 
werkzaamheden in Amsterdam en Beverwijk in Almere.ʻDe 
beleggerswereld van Rodamco was niet mijn wereld”, zegt hij 
eerlijk. Toen hij in 2008 de overstap naar Kontour Vastgoed 
maakte, draaide het bedrijf feitelijk rond één man: oprichter 
Hans van der Mijl. “Hans was een eenpitter, met de focus op 
recreatievastgoed in Oostenrijk. Hij was een pionier en die 
samenwerking zag ik wel zitten. Toen ik erbij kwam, richtten 
we ons ook meer op Nederland.”

Ameland en Drenthe
Het partnerschap legde het tweetal geen windeieren: de 
portefeuille met luxe woonalternatieven groeide gestaag. 
Met name in Oostenrijk, waar onder auspiciën van de 
Hans van der Mijl anno 2022 al veertien projecten lopen 
of zijn afgerond, maar ook in Noord-Nederland. Het eerste 
succesvolle vastgoedproject onder leiding van  
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 Kontour Vastgoed  
ontwikkelt ‘natuurinclusief’

KONTOUR VASTGOED
HIELKE TILLEMA

HEERENVEEN - Waar een kleine organisatie groot in kan zijn. Kontour Vastgoed verrichtte al 
heel wat opzienbarende daden. De ontwikkelaar is sinds de oprichting in 2004 een vertrouwd 
gezicht in de wereld van luxe recreatiewoningen. Van duinvilla tot watervilla, van bos tot 
berg. Met in het oog springende projecten in o.a. Friesland en Oostenrijk. “We willen mooie 
dingen maken met ‘value for life’.”

Artist impression Waterlodges Balk 
Hielke Tillema, foto: Mireille Droste Photography
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Hielke Tillema was in Ameland. Snel volgden er meer. Vooral 
in bosrijke gebieden in Drenthe was Kontour al vaak de 
spil in de planvorming en uiteindelijke komst van luxueuze 
vakantiewoningen. 

Kontour Vastgoed draait zijn hand er niet voor om: rietgedekte 
villa’s met een eigen wellness. Waterlodges met een eigen 
ligplaats bij een van de Friese meren. Alpenresorts met 
36-holes golfbanen in de buurt. Locatie, omgeving, comfort 
en kwaliteit zijn de vaste ingrediënten waar ook in tijden van 
crisis geen concessies aan worden gedaan.  

Na Ameland volgde een ambitieus plan in Delfstrahuizen, 
aan het Tjeukemeer. Van alle gemakken voorzien bleken de 
vijftig kavels zeer in trek.  Inmiddels heeft Kontour Vastgoed al 
’meer dan zevenhonderd vakantiewoningen laten bouwen. 

Economische impact en innovatie
Over het algemeen staan de cliënten van Kontour garant 
voor een economische impact in de regio van hun 
recreatiewoning. “De lokale middenstand profiteert meestal 
mee, omdat Kontour waarde hecht aan het betrekken 
van deze ondernemers bij de projecten en onze klanten 
bovengemiddeld wel iets meer te besteden hebben.” Wie 
bijvoorbeeld een luxe vakantievilla op PUUR Exloo huurt, 
krijgt standaard als welkomstcadeau een mand met lokale 
producten. 

Het is dat extraatje dat de werk- en handelwijze van Kontour 
moet blijven typeren. “Zoals eerder benoemd, willen we 
geen concessies doen en onze kracht schuilt juist vaak in 
de details. In onze nieuwe Waterlodges maken we binnen 
bijvoorbeeld gebruik van deuren met magneetsluitingen en 
verborgen scharnieren. Dat zijn wat duurdere oplossingen, 
maar ze komen de kwaliteit wel ten goede. Ook kijken we hoe 
we zonne-energie kunnen opslaan in batterijen.” 

De Waterlodges worden gebouwd in Balk, aan het 
Slotermeer. Het zijn er 55 en de verkoop start nog dit jaar. 
Over belangstelling hebben Hielke en zijn collega’s niets te 
klagen, want ongeveer de helft van de waterlodges is al in 

optie genomen. De ruimte per woning is even efficiënt als 
comfortabel ingericht. Alle lodges beschikken over twee 
badkamers, een (vlonder)terras en eigen ligplaats in de haven. 

Zwaluwennestjes
Zonnepanelen, windmolens, laadpalen. Het zijn inmiddels 
vaste waarden geworden voor wie natuurinclusief bouwt en 
ontwikkelt. “Wat we willen, is om de natuur veel meer naar 
binnen te halen. In het plan in Balk komen bijvoorbeeld extra 
vleermuizenkastjes.” En niet het minimum, zoals de wettelijke 
bepalingen voorschrijven. “Neem je verantwoordelijkheid 
en doe de dingen meteen goed.” Van andere natuurlijke 
toepassingen voor een rijkere biodiversiteit, zoals het 
realiseren van zwaluwennestjes en bijenhotels, wordt door 
de ontwikkelaar ook gebruik gemaakt. “Alleen zo kunnen we 

onze handtekening waarmaken. Al onze woningen liggen bij 
prachtige staan dicht in de natuur en moeten daarom ook een 
sterke verbinding maken met die natuur.”

In mei 2022 presenteerde Kontour een nieuw plan aan de 
raadsleden van Den Helder. Kontour Vastgoed wil hier 35 
luxe vakantiewoningen realiseren op een prachtige plek tegen 
een bos en vlak bij de duinen en de zee. De raad reageerde 
in algemene zin positief, al werden door GroenLinks ook 
vraagtekens geplaatst. De camping is immers omgeven door 
een Natura 2000-gebied. Hielke Tillema hield de raad voor dat 
er nauwelijks bomen worden gekapt, want er wordt slechts 
op bestaande kale vlaktes gebouwd. “Maar ik begrijp het 
sentiment als geen ander en bovendien geven bestaande 
bomen extra belevingskwaliteit aan een locatie.”

Familieresort PUUR Exloo

Eilandvilla Ameland Watervilla's DelfstrahuizenAppartementencomplex Oostenrijk 

Watervilla's Delfstrahuizen
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“ Geen woorden maar 
‘draagkracht in staal”

BAKKER WORKUM KONSTRUKTIEWERKEN
JOHN EKKELBOOM

De recentere geschiedenis van het bedrijf, dat meer dan 
honderd jaar bestaat, slaat een belangrijke piketpaal 
in 1979. Vanaf dat moment richtte Bakker Workum 
(Konstruktiewerken) zich volledig op staalbouw en 
staalconstructies. Onder leiding van Sam Bakker en Willie 
Bakker-Kleen bouwde het bedrijf een opmerkelijke staat 
van dienst op. Dankzij spraakmakende opdrachten in 
heel Nederland werd Bakker Workum een begrip: in het 
noorden maar dus ook zeker en vooral in de randstad. De 
voorbeelden in deze reportage spreken boekdelen. 
 
Hans Wiegel
Sinds 1990 is het staalbedrijf gevestigd op industrieterrein 
De Horsa in Workum. De openingsplechtigheid werd destijds 
verricht door niemand minder dan Hans Wiegel, toen nog 
Commissaris der Koningin in Friesland. Het bedrijf nam 
daarna een vlucht. Begonnen met gereedschappen voor het 
boerenbedrijf en als zodanig zestig jaar lang standhouder op 
de Nederlandse veemarkten, kwam de focus meer te liggen 
op de stalen toepassingen. De slogan ‘Op het land en in de 
stal, Bakker’s gereedschap bovenal’ was daarom niet meer 
nodig. ‘Draagkracht in Staal’, luidt de huidige aanbeveling. 
 
In maart 2022 namen Sam en Willie afscheid van hun 
familiebedrijf. Omdat er geen opvolging binnen de 
familie was, werd buiten het bedrijf naar een geschikte 
overnamekandidaat gezocht. Die werd relatief snel gevonden 
met Mensonides Installatie. Het bedrijf uit Harlingen ging 
mee in de voorwaarden van Sam en Willy: Bakker Workum 
ging als zelfstandige onderneming verder, op het adres 
in Workum, onder dezelfde vertrouwde naam en met alle 
medewerkers aan boord. “De no-nonsense mentaliteit van 
beide bedrijven past erg goed bij elkaar”, verklaarde Sam 
Bakker in het persbericht.

Vertrouwde partner
De dagelijkse leiding in Workum is nu in handen van 
John Ekkelboom. Van de in totaal 18 werknemers is de 
kern al meer dan 30 jaar in dienst. Staalconstructies 
voor loodsen en bedrijfspanden, dak- en gevelbeplating, 
trappen en hekwerken; en ook voor de complete bouw van 
bedrijfsgebouwen is Workum Bakker sinds jaar en dag een 

vertrouwde partner. De productie van alle constructiedelen 
verloopt trouwens volgens de strenge eisen van de EN 
1090-2 norm. Een keurmerk dat het hoogste kwaliteitsniveau 
garandeert en de professionele uitgangspunten van het 
bedrijf onderstreept. 
 
Het maakt dat het bedrijf een veelgevraagde partner voor 
grootschalige projecten in Nederland is. Zo is Bakker op dit 
moment betrokken bij de verbouwing van de Sint Joseph 
Kerk in Alkmaar: een monumentaal gebouw waarin negen 
appartementen komen. Het is een actueel voorbeeld van 
hoe de functie van een gebouw veranderd wordt en tot 
woningbouw leidt. De verbouwing is vanwege de status van 
rijksmonument gebonden aan strenge regels omdat de gevel 
en constructie van de kerk zoveel mogelijk in de originele 
staat moeten blijven. Bakker Workum realiseert uiteindelijk 
een stalen inbouw (draagconstructie) en staalbetonvloeren. 
Ook bouwt het bedrijf de staalconstructie voor het 
trappenhuis en lift. Het volledige project bevindt zich in de 
eindfase. De foto’s (gemaakt door Marcel Witte/Vink Bouw) 
geven een beeld van de werkzaamheden tot nu toe.

In Beverwijk werkte Bakker Workum mee aan de verbouwing 
van een kantoorgebouw naar 28 luxe appartementen. Het 
gebouw is onlangs opgeleverd en het Friese bedrijf maakte 
onder meer de staalconstructies voor de nieuwe balkons en 
galerijen. 

Rond 1890 vestigden pompmakersknecht Willem Sibbeles Bakker en zijn vrouw Hendrica 
zich in Workum. Willem was mast-, blok- en pompmaker. Ook leverde hij gereedschap en 
harken en hooivorken. Oh ja, ook voor kalver- en varkenstroggen in diverse maten, was je 
bij hem aan het juiste adres. Voor wie deze geschiedenis helemaal wil uitdiepen biedt de 
website warkumerfskip.nl zonder meer uitkomst. De genealogie van de familie Bakker voert 
terug tot aan de achttiende eeuw. 

Verbouwing kantoorgebouw Zonnehuys Beverwijk
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Voor een bedrijfsloods in Harlingen, een opslag van 
120x40 meter, produceerde en monteerde Bakker in 
2022 de staalconstructie. Ook werden de betonnen 
borstweringselementen geplaatst. 
 
De prestigieuze kantoor- en woontoren The Valley in 
Amsterdam vroeg Bakker voor zowel het ontwerp als de 
productie en montage van de trap. Het resultaat leverde een 
stijlvolle constructie op. Afgewerkt met glazen balustraden is 
de trap een enorme eyecatcher geworden. 

In Bussum hielp Bakker mee aan de renovatie van een 
basisschool. Het bedrijf verstevigde de zolderconstructie en 

zorgde voor het staal voor het ophogen van het trappenhuis. 
“In Amsterdam doen we veel van dit soort renovatieprojecten 
in de oudere woningen”, zegt John Ekkelboom. “Dan praat 
je over zo’n twintig woningen per jaar die we samen met de 
aannemer van onder tot boven aanpakken.” 

In het Met Hotel in Amsterdam werkte Bakker mee aan 
de complete verbouwing. Ekkelboom: “Dat is prachtig 
geworden. We hebben de trappen en balustrade geleverd. Er 
werden hoge eisen aan de kwaliteit van de afwerking gesteld. 
Alles moest in zicht blijven en er is mede hierom voor blank 
staal gekozen. Echt een blikvanger!” 

Van langer geleden is de renovatie van het Jopie Huisman 
Museum in Workum. “Hier hebben de volledige gevel van 
cortenstaal gemaakt”, zegt John Ekkelboom.  

Ook voor het staal in de nok, in het museum, werd voor 
deze bijzondere staalsoort gekozen. Cortenstaal heeft als 
eigenschap dat de roest niet doorzet, waarna er een diepe 
en bijzondere bruinkleurige laag overblijft. 

In Stavoren verrees een kunstwerk dat de herinnering aan 
een middeleeuws blokhuis levendig maakt. Bakker zorgde 
hier voor de stalen contouren die het geheel op een burcht 
laat lijken. 

Ekkelboom: “In Marknesse hebben we bouw van het 
bedrijfspand van MCM compleet uitgevoerd. En het is een 
prachtig gebouw geworden.” Het was een flinke klus, want 
het ging om een complex van maar liefst 10.000 vierkante 
meter. 

Een persoonlijke favoriet is de opdracht die via 
theaterproducent Joop van den Ende op het bord van 
Bakker Workum terechtkwam. In 2010 vervaardigde het 
bedrijf de volledige staalconstructie van theater DeLaMar in 
Amsterdam. De liftschachten werden met glas bekleed en 
later werd de klus uitgebreid met de levering en montage 
van de stalen trappen met glasbalustraden. “Uiteindelijk 
hebben we zo’n 450 ton staal naar hartje Amsterdam 
gebracht”, kijkt Ekkelboom terug. “De grootste uitdaging 

zat in het logistieke deel. Want eigenlijk bouwden we op een 
postzegel.”

Op dit moment werkt het bedrijf mee aan de nieuwbouw 
van A.P van den Berg in Heerenveen, waar ongeveer 
230 ton staal naar toe gaat. Volgend jaar brengt Bakker 
staalconstructies aan in loodsen van Schiphol en 
staan relatief kleinere (renovatie)opdrachten gepland in 
Amsterdamse woningen.
 
“Wat dat betreft ziet het er voor 2023 eerst nog wel goed uit, 
al blijft het afwachten wat de markt gaat doen na de recente 
rentestijgingen en de problematiek omtrent de stikstof”, 
zegt Ekkelboom, die evenwel positief is gestemd: “Want 
ook in Friesland en Groningen hebben we nog een aantal 
bijzondere werken in opdracht.”

The Valley Amsterdam, trap met glazen balustraden

Zolderconstructie basisschool BussumMontage-werkzaamheden Joseph kerk in Alkmaar Jopie Huisman Museum in Workum Kunstwerk Stavoren

Met Hotel in Amsterdam 

 Bouw van het bedrijfspand van MCM Marknesse

Volledige staalconstructie DeLaMar
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Op een herfstige vrijdagmorgen schuift Friesland Bouwt 
en Ontwikkelt bij Menno de Roos aan in de koffieruimte 
van zijn kantoor. Invite is gevestigd in de voormalige 
Bolswarder zuivelschool, een statig pand uit 1904. Uit 
heel het land kwamen begin twintigste eeuw toekomstige 
zuiveldirecteuren naar de befaamde zuivelschool om het vak 
te leren. Ruim honderd jaar na dato is deze plek nog altijd 
een expertisecentrum waar kennis rijkelijk vloeit. Kennis van 
vastgoedmarketing welteverstaan. 

Voor goede en op maat gemaakte marketing is de 
vastgoedwereld bij Invite in Bolsward aan het juiste adres. 
Vanuit de oude zuivelschool verzorgt het Invite-team met de 
modernste inzichten de hele communicatie- en marketinglijn 
voor de woningmarkt. “Wij ontzorgen onze klanten”, vertelt 
De Roos. “Vaak denken kopers dat vastgoedmarketing begint 
wanneer het bouwbord de grond in gaat. Maar daar gaat heel 
wat - onzichtbare - voorbereiding aan vooraf. Een proces dat 
wij inzichtelijk maken voor onze klanten, zodat we stap voor 
stap samen de juiste keuzes kunnen maken. Het voordeel is 
dat we alles in eigen huis hebben. Van het verzorgen van de 
teksten voor de brochure of website tot het maken van de 
impressies en sfeerplattegronden. Doordat onze specialisten 
onder één dak zitten, kunnen we alles naadloos op elkaar 
afstemmen.”

Het gebruik van data
Ieder project begint met het bepalen van de doelgroep, legt 
De Roos uit. “Onze eerste vraag aan de klant is altijd: wat 
gaan jullie verkopen en/of verhuren en waar? Op basis van 
het type woningen, het gebruiksoppervlak en de beoogde 
verkoopprijs krijgen we gelijk een beeld wie de kopers zullen 
zijn. Dit geeft ons een denkrichting met betrekking tot de 
woonwensen en de leefstijl. Daarna onderzoeken we op basis 
van data de verhuisbewegingen van de afgelopen zeven 
jaar in de regio. Zo kunnen we een nog nauwkeuriger beeld 
vormen van waar de doelgroep vandaan zal komen. Om de 
juiste tone-of-voice te bepalen, is het belangrijk om te weten 
hoe de doelgroep in het leven staat. Hier gebruiken we de 
belevingswerelden en database van Brand Strategy Research 
voor.”

Daarmee stipt De Roos een belangrijk punt aan: het gebruik 
van data. “Data-analyse is niet meer weg te denken uit ons 
vak”, beaamt hij. “Aan de hand van data die we verzamelen, 
kunnen we heel secuur in kaart brengen welke kopers 
geïnteresseerd zijn in een project. Op basis van deze kennis 
stellen we een marketingstrategie op. Vaak bestaat die uit een 
aantal stappen. We ontwikkelen een website voor het project 
en een daarbij passende online campagne, met gericht 
gebruik van social media. Ook zorgen we dat het project 

Natuurlijk zijn er paleisjes en prachtprojecten die zichzelf verkopen. Toch is vastgoed aan de 
man brengen een vak apart. Gelukkig is daar al achttien jaar Invite Vastgoedmarketing voor 
in te schakelen. Het bureau startte in Sneek en is inmiddels in Bolsward en Amsterdam te 
vinden. Invite is van alle marketing thuis: van bouwbord tot brochure en van website tot artist 
impressions. Invite heeft alles in huis om nieuwbouwprojecten met sterke communicatie in 
de markt te zetten. Eigenaar Menno de Roos: “Ieder project is voor ons uniek.” 

“ Van alle  
marketing thuis”

INVITE VASTGOEDMARKETING
MENNO DE ROOS 
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goed vindbaar is via zoekmachines. Op basis van deze online 
input hebben we al een goed beeld van de potentiële koper, 
waar we dan weer onze middelen op inrichten. Het gaat om 
maatwerk. Zo zal de brochure voor recreatiewoningen in 
het hogere segment er heel anders uitzien dan die voor een 
nieuwbouwwijk voor starters.”

De kunst van artist impressions
Ter ondersteuning ligt een aantal recente brochures op 
tafel. Het ingebonden koffietafelboek vol prachtige artist 
impressions voor een nieuwbouwplan in Leeuwarden is 
bijna te luxueus om een brochure te noemen, terwijl een 
ander project een net zo keurig maar toch laagdrempeliger 
glossy kreeg. “Deze keuze hangt uiteraard ook samen met 
de marketingbudgetten en -wensen van de opdrachtgever”, 
legt De Roos uit. “Wij denken altijd uiterst flexibel mee.” Wie 
de brochures doorbladert, verwacht bijna de woningen al in 
werkelijk te kunnen bewonderen, zo echt lijken de beelden. 
“Juist daar ligt onze kracht”, glundert De Roos. “Wij zijn 
ijzersterk in 3D artist impressions, waarmee we het ontwerp 
van de architect tot leven brengen.”

Deze 3D-tekeningen vormden ooit de basis voor Invite.  
De Roos was hier zelf verantwoordelijk voor. “Ik werkte 
destijds bij een reclamebureau in Leeuwarden. Het fenomeen 
artist impression was toen nieuw en nog niet veel bureaus 
waagden zich eraan. Ik vond het zelf geweldig. Als kind al 
tekende ik woningen vanuit verschillende perspectieven 
en in de juiste verhoudingen. Prachtig vond ik het toen het 
reclamebureau steeds meer vraag naar artist impressions 
kreeg. Na een paar omzwervingen elders besloot ik me hier 
op te richten. In 2005 startte ik daarom met Invite.” Inmiddels 
heeft De Roos  die creatieve werkzaamheden zelf steeds 
meer losgelaten. Jammer? “Nee hoor! Onze 3D visualisators 
kunnen dat veel beter dan ik. De techniek vordert en ik heb 
dat niet bij kunnen houden door de snelle groei van het 
bureau.”

Passie voor projecten
Van het Zeeuwse dorpje Wissenkerke tot de duinen van 
West-Terschelling; overal in Nederland verschijnen bijzondere 
bouwprojecten met de herkenbare Invite-signatuur. 
Opvallend is dat het bureau veel projecten buiten de eigen 
provinciegrenzen verzorgt. Er is zelfs al een satellietkantoor 
in Amsterdam. “Waar het bouwbord ook de grond in gaat; wij 
werken met dezelfde passie aan ieder project”, belooft De 
Roos. “Regelmatig gaan we op bezoek bij projecten om te 
zien hoe een plan dat op onze tekentafel tot leven kwam nu 
daadwerkelijk wordt bewoond. Dat magische gevoel is met 
geen pen te omschrijven.”

Zuiderburen, Leeuwarden

Wie zijn wij?

Kom gerust langs voor een bakje koffie!

‘Voor vragen staan wij 
altijd voor je klaar.’

Persoonlijk contact en korte lijnen zijn voor ons 
belangrijk en voor vragen zijn wij altijd bereikbaar. 
We zijn al 125 jaar NVM-lid en onze medewerkers zijn 
gediplomeerd en bevoegd. Je wilt toch ook niet dat je 
buurman je huis verkoopt? 

Wij bestaan net als de NVM maar liefst 125 jaar 
en hierdoor hebben wij kennis van de gehele 
markt! Hellema makelaars is gespecialiseerd in 
ontwikkelingen, nieuwbouwplannen, verkoop, 
aankoop, verhuur, beheer en taxaties van zowel 
woningen als bedrijfspanden. Kennis en persoonlijk 
contact komen bij ons samen en wij hebben een ‘open 
door policy’: je bent altijd welkom!

Meindert de Graaf

Rutger de Graaf Wiardaplantage 2
8939 AA, Leeuwarden
info@hellema.nl
058 - 215 59 90

hellema

Impressie Prismaat

Impressie WoonSpods

Impressie Wetterstate

Impressie Blitsaerd
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Franke Twerda en Johan Westra begonnen zeven 
jaar geleden met hun bedrijf Eijgen Finance. 
Hun onderneming is inmiddels uitgegroeid tot 
een franchiseformule met zeventien locaties in 
heel Nederland. In Friesland zijn er locaties in 
Leeuwarden, Joure, Drachten en Heerenveen. 
“Johan en ik hebben bij de bank gewerkt als 
zakelijk adviseur”, vertelt Twerda. “In 2014 
besloten we de rol van onafhankelijk adviseur 
op te pakken. We hebben hiervoor ons eigen 
intermediairskantoor opgezet.”

Daarmee werken Twerda en Westra rechtstreeks in 
opdracht van hun klanten, onder wie ondernemers, 
vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars. 
Ze kijken daardoor niet meer alleen naar de 
producten die de bank biedt, maar naar alle andere 
mogelijkheden die er zijn om tot een financiering 
te komen. Twerda: “Wij proberen voor de klant de 
beste deal uit de markt te halen.”

‘We halen voor onze klant de beste 
financiering uit de markt’
Het breder kijken naar financieringsmogelijkheden 
is volgens Twerda noodzakelijk. “Banken 
financieren nog steeds wel vastgoed, maar 
er zijn striktere normen. Dat komt onder meer 
door de Europese wetgeving waardoor ze hun 
balansen moeten verbeteren. Dat houdt dus meer 
kapitaalopbouw in en minder kapitaal uitzetten. 
We hebben gemerkt dat dit de afgelopen jaren 
heeft geresulteerd in minder uitzettingen in 
vastgoedfinancieringen.”

Dit was ook al gaande toen Twerda en Westra 
in 2014 met Eijgen Finance begonnen. “We 
kwamen in die tijd net uit de kredietcrisis. 
De banken hadden de deur nog dicht voor 
vastgoedfinancieringen. Denk aan het ontwikkelen 
van vastgoed, het transformeren van gebouwen 
of het kopen van vastgoedbeleggingen om te 

verhuren. Daardoor was het op dat moment 
vrijwel onmogelijk om via traditionele banken 
nog vastgoed te financieren. In de loop van 2015 
is daar een kentering in gekomen: als reactie 
kwamen er nieuwe vastgoedfinanciers op de 
markt. Het zijn nu niet meer alleen de traditionele 
grootbanken bij wie je een hypotheek kunt regelen. 
Er zijn de afgelopen jaren in Nederland meer 
dan twintig nieuwe geldverstrekkers bijgekomen 
voor de financiering van vastgoedprojecten en 
beleggingspanden.” 

Deze nieuwe partijen zijn volgens Twerda vaak 
sneller. “Ze bieden ook meer mogelijkheden. Ze 
verstrekken hogere financieringen en hebben 
lagere aflossingsverplichtingen. Daardoor 
kunnen we woningen nu zelfs al tot 80 procent 
aflossingsvrij financieren. Ook kunnen we op een 
eenvoudige manier vastgoed herfinancieren en 
overwaarde liquide maken om weer te investeren in 
andere projecten.”

‘Het zijn niet alleen traditio-
nele banken meer bij wie je 
financiering kunt regelen’

Naast de klant
Westra en Twerda zijn in die zin precies op 
het juiste moment met hun bedrijf begonnen. 
“We merkten dat de dienstverlening van de 
banken veranderde. Ondernemers moesten 
meer voorbereidingen zelf regelen en internet 
werd steeds meer het aangewezen kanaal om je 
financiering aan te vragen. Adviseurs kwamen 
hiermee steeds verder op afstand te staan. Onze 
ervaring was juist dat klanten liever persoonlijke 
en oplossingsgerichte begeleiding hadden, mede 
doordat zij een financieringsproces als complex 
ervaren.”

Eijgen Finance omschrijft zich als ‘een intermediair die verder denkt’.  
Het bedrijf regelt financieringen voor MKB- en vastgoedondernemers. 
Met een groot landelijk netwerk aan geldverstrekkers biedt Eijgen Finance 
financieringsoplossingen in elke situatie.

“ In elke situatie 
 vinden wij de juiste 
 financieringsoplossing”

EIJGEN FINANCE
FRANKE TWERDA



Als onafhankelijke adviseur staat Eijgen Finance daarom 
altijd naast de klant, gedurende het hele traject. “Dat is 
heel belangrijk, wil je tot een goede financieringsoplossing 
komen”, stelt Twerda. “Banken bekijken alle aanvragen heel 
kritisch. Het kan zomaar zijn dat je je plannen niet goed 
op papier hebt gezet. De bank zet dan zo een streep door 
de mogelijke financiering. Wij zorgen voor een gedegen 
voorbereiding en onderbouwing van de plannen van de 
ondernemers. Er gaat nooit een taxatierapport naar de bank 
voordat wij deze kritisch hebben bekeken.”

Nieuwe vastgoedfinanciers
Ook kijkt Eijgen Finance verder dan alleen naar de banken. 
“Er zijn meer mogelijkheden om tot een financiering te 
komen. Wij weten precies waar je vandaag en morgen het 
beste je financiering kunt ophalen. Er zijn in Nederland 
meer dan honderd geldverstrekkers in de markt waarvan de 
voorwaarden misschien wel dagelijks wijzigen. We kunnen 
daardoor de klant veel keuzen bieden. Wij zijn er elke dag 
mee bezig en weten op elk moment van de dag precies 
waar we moeten zijn. Zo komen we veel sneller tot de beste 
oplossing.”

‘Wij weten precies waar je  
vandaag en morgen  

het beste je 
financiering kunt

 ophalen’

Volgens Twerda is de traditionele bank lang niet altijd meer de 
aangewezen partij om een vastgoedfinanciering te regelen. 
Er zijn volgens hem veel nieuwe geldverstrekkers. En veel 
van die vastgoedfinanciers werken uitsluitend samen met 
intermediairs zoals Eijgen Finance. “De traditionele partijen 
hadden altijd veel adviseurs op de weg zitten”, zegt Twerda, 
“maar je ziet dat de nieuwe vastgoedfinanciers anders zijn 
georganiseerd. Vaak hebben zij een team van acceptanten 
op het hoofdkantoor in de Randstad. Voor het advies en de 
bemiddeling maken ze gebruik van het landelijke netwerk van 
onafhankelijke adviseurs.”
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Eigen netwerk van investeerders
Bij de vastgoedfinanciering, waarmee Eijgen Finance 
zich bezighoudt, gaat het om vastgoed dat commercieel 
wordt geëxploiteerd. “In de meeste gevallen gaat het om 
het financieren van beleggingspanden”, vertelt Twerda. 
“Daar gaat vaak ook een verbouwing, herontwikkeling of 
transformatie aan vooraf”. 

Investeren in vastgoed is volgens Twerda al jaren erg ‘hot’. 
“Als je tegenwoordig op een verjaardag zit, dan zijn er altijd 
wel een of twee mensen die ook in het vastgoed zitten. Dat 
zijn vaak mensen die bijvoorbeeld naast hun bedrijf investeren 
in vastgoed als vorm van pensioenvoorziening. Andere 
mensen leven echt uit de verhuur van vastgoed.” 

Om bij elke aanvraag te kunnen schakelen, heeft Eijgen 
Finance naast de reguliere kredietverstrekkers een exclusief 
eigen netwerk van investeerders opgezet. “We hebben 
inmiddels ruim 45 vermogende particulieren met wie wij 
overbruggingsfinancieringen verstrekken. Dat is noodzaak, 
want in de vastgoedwereld moet je vaak snel schakelen 
zonder al te veel voorbehouden.”

Met alle particuliere investeerders zorgt Eijgen Finance 
daarom voor een tijdelijke en snelle financiering. “Hiermee 
wordt tijd gekocht om bijvoorbeeld de benodigde 
vergunningen voor de verbouw of huurders te regelen”, zegt 
Twerda. “Dit zijn vaak eisen van de reguliere banken waar 
op dat moment nog niet aan kan worden voldaan. Zodra 
de vergunningen voor de herontwikkeling of verbouw zijn 
afgegeven, kunnen we het project vaak weer wel in een 
reguliere hypotheek herfinancieren”

Vastgoed is financierbaar
De populariteit van investeren in vastgoed is volgens Twerda 
voor een groot deel te danken aan de financierbaarheid 
ervan. “Projecten voor het verhuren van woningen zijn al 
lange tijd goed te financieren. De rente is relatief laag en de 
spaarrente brengt op dit moment niks op. Dus investeren in 
vastgoed is een interessante, alternatieve belegging van je 
geld. Vastgoed is ook heel tastbaar. Je kunt eromheen rijden 
en op een verjaardag vertellen welke panden je bezit. En de 
rendementen op vastgoed zijn ook altijd goed geweest. Wel 
lopen die rendementen nu terug; de waarde van vastgoed 
stijgt, maar de huren stijgen niet mee.”

In binnensteden, zoals Leeuwarden, worden volgens Twerda 
de afgelopen jaren veel leegstaande etages boven winkels 
herontwikkeld tot appartementen. Eijgen Finance heeft 
verspreid over de hele provincie al de nodige financieringen 
geregeld voor dergelijke projecten. “Dit soort ontwikkelingen 
zien we toenemen. De vierkante meters boven winkelpanden 
zijn lang niet altijd meer optimaal benut. Hier liggen kansen 
voor vastgoedondernemers.”

Nieuwbouw is interessant
Een andere ontwikkeling die Twerda op de vastgoedmarkt 
ziet, is dat veel vastgoedbeleggers zich de afgelopen 
jaren steeds meer hebben toegelegd op het kopen van 
verhuurbare woningen. Maar daar vindt nu een verschuiving 
plaats: er is een ander type vastgoed in trek, bijvoorbeeld in 
kantoorpanden. “Er is veel schaarste aan woningen”, zegt 
Twerda. “Er zijn veel beleggers die aangeven dat ze niet veel 
meer kunnen kopen. En de woningen die worden gekocht, 
zijn erg duur. Het rendement is daardoor veel lager en minder 
interessant dan bij bijvoorbeeld kantoren.”

Investeren in nieuwbouw is volgens Twerda eveneens 
aantrekkelijk. “Daarmee ben je direct klaar voor de 
toekomst. De huidige gemiddelde woningvoorraad van 
een belegger vraagt op een gegeven moment toch om een 
verduurzamingsslag. Er zijn nog genoeg woningen met 
enkelglas en gaskachels en om dat aan te passen, moet je 
investeren. Bij nieuwbouw kun je direct bouwen volgens de 
eisen van deze tijd.”
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EUREKAHUIS
Henk Cohen

“ De gewenste  
doorstroming”

Het gevolg is dat zij in een huis moeten blijven wonen dat 
niet meer bij hun situatie past. De kinderen zijn de deur uit, 
het huis is veel te groot en onhandig geworden. Het bestaat 
uit meerdere verdiepingen, je moet trappen lopen, er is altijd 
onderhoud en veel schoon te houden. Daarnaast heeft de 
woning vaak een hoge energierekening. 

Daar komt nog bij dat deze huizen vaak in kindvriendelijke 
wijken staan, met scholen en clubs, buurtgebouwen, 
speelveldjes en speeltoestellen in de buurt. Als er geen 
kinderen in de wijk wonen zijn deze voorzieningen op den 
duur gedwongen de deuren te sluiten.

Kortom, 55-plussers wonen vaak in huizen die nodig zijn 
voor jonge gezinnen. Doorstroming vindt alleen plaats als het 
lukt om geschikte en betaalbare woningen te bouwen voor 
55-plussers. Doorstroom is dus het sleutelwoord en door 
jonge senioren een andere, betaalbare woonomgeving te 
bieden bereik je dat.

Uniek concept
‘En zo kwam ik op het idee van de EurekaBuurt,’ begint Henk 
Cohen van EurekaHuis. ‘Een uniek concept, een leefomgeving 
met kleinere, levensloopbestendige woningen in de vorm 
van bungalows en appartementen die passen bij de eisen en 
wensen van nu en later. Woningen in een groene, parkachtige 

wijk met gelijkgestemde leeftijdsgenoten waarin een grote 
gemeenschapszin en sociale cohesie leeft. Woningen die de 
komende twintig tot dertig jaar geen onderhoud vragen, die 
nagenoeg energieneutraal zijn en waar je aan lasten vijf- tot 
zeshonderd euro per maand kunt besparen. Al met al krijg je 
dus meer financiële ruimte.’

Ruime vraag
Het idee werd gelanceerd via Facebook. ‘Binnen een paar 
dagen hadden we 220 aanvragen. Uit die aanvragen hebben 
we een selectie gemaakt. Er was immers een aantal criteria. 
De leeftijd van minimaal 55 jaar, de bereidheid de eigen 
woning te verkopen om doorstroom te bevorderen en een 
gevoel van gemeenschapszin en iets over hebben voor de 
buurt. Daarbij kun je denken aan het samen onderhouden 
van een moestuin of jeu de boules spelen, maar ook sociale 
controle op je buren: zit buurvrouw in de ochtend altijd voor 
het raam maar vandaag niet? Dan bel je even aan om te 
kijken of alles in orde is.’

Vlot vergeven
De Eurekabuurt bestaat uit 24 bungalows en drie blokken van 
elk veertien appartementen. ‘De bungalows plus eigen grond 
zijn in de markt gezet voor 247.000 euro. In een paar dagen 
waren ze alle 24 verkocht. Ik heb toen de gemeente benaderd 
met de vraag of het niet slim zou zijn ook appartementen 

Overal in Nederland zie je de vergrijzing toenemen. Zo ook in Lelystad. Is het voor mensen 
die willen starten of doorstromen al lastig om aan een geschikte woning te komen, voor 
55-plussers is het bijna onmogelijk om een geschikte, levensloopbestendige woning te 
vinden.

Nieuwbouw 24 kwadrantbungalows - Lelystad 
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te bouwen. Dat werden drie appartementenblokken van in 
totaal 42 woningen. Deze waren binnen twee dagen allemaal 
verkocht. Er is gewoon een enorme behoefte aan dergelijke 
woningen. Niet alleen in Lelystad, maar in heel Nederland. Ik 
hoop dat wij hiermee een voorbeeldfunctie zijn en laten zien 
dat ook senioren rijk, riant en comfortabel kunnen wonen.’

De filosofie achter de bouw.
Het ontwerp van de bungalows, appartementen en 
woonomgeving is gemaakt in nauwe samenwerking met 
Ian van Adelberg van Sander Douma Architecten uit 
Stompetoren. Bouwbedrijf Roos uit Emmeloord heeft de 
uitvoering op zich genomen.

‘We hebben verschillende plattegronden gemaakt om de 
ideale woning vanuit de gebruiker te creëren. De filosofie 
achter het ontwerp is ‘buiten’. De hele bouw is naar buiten 
gericht. Mensen moeten een gevoel van vrijheid en openheid 

houden. Tuinen liggen altijd aan de voorkant van de woning, 
nooit is er een achtertuin. De tuin of het balkon moeten in een 
vloeiende lijn naar binnen lopen. Dat betekent veel glas. Glas 
waardoor je naar buiten kunt kijken, maar mensen ook naar 
binnen kunnen kijken. Dat bevordert de sociale cohesie en 
geeft buren de mogelijkheid een oogje in het zeil te houden, 
waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Langer thuis 
kunnen wonen en zorg voor elkaar heeft als voordeel dat er 
minder zorgvraag zal zijn en dus minder zorgkosten.’

‘In de Eurekabuurt 
staan woningen in  

een groene, parkachtige wijk  
met gelijkgestemde  

leeftijdsgenoten waarin een 
grote gemeenschapszin 
en sociale cohesie leeft.’

De bungalows
De bungalows bestaan uit vier gelijkvloerse woningen onder 
één dak en hebben een kwadrantbouw. ‘Op iedere hoek van 
het gebouw zit dus een bungalow. Dat geeft de mogelijkheid 
voor ramen van de grond tot het plafond en een tuin aan 
twee kanten, waardoor het gevoel van weidsheid vergroot 
wordt. Het zijn rolstoel geschikte woningen met een netto 
vloeroppervlak van 74 vierkante meter en de keuze uit 
één of twee slaapkamers. De woonkamer heeft een royale 

afmeting van 44 vierkante meter, de slaapkamer van veertien 
vierkante meter en de badkamer van zes vierkante meter. 
De badkamer is volledig betegeld en heeft het luxe sanitair 
van Villeroy & Boch, en de bungalow heeft een tweede toilet. 
Bewoners hebben de beschikking over een inpandige berging 
/ bijkeuken en een uitpandige berging.

De appartementen
Ieder appartementenblok heeft vier woningen per verdieping 
met een half inpandig, ruim balkon. Op de bovenste 
verdieping komen twee penthouses met een groot 
dakterras. Alle appartementen hebben vloerverwarming. Elk 
appartement heeft een eigen parkeerplaats onder het gebouw 
en er zijn 26 bezoekersparkeerplaatsen op het eigen terrein.

Rust in het groen
De appartementen en bungalows staan in een groene 
omgeving die rust uitstraalt. ‘De gemeente heeft een 
terreininrichtingsplan gemaakt voor de omgeving en wij 
sluiten daar in ons groenplan voor het eigen terrein op aan. Zo 
hebben we een grote rotonde op het eigen terrein, waar we 
bankjes en bomen plaatsen waar mensen ontspannen samen 
kunnen komen. We leggen moestuinen aan en er ligt een jeu 
de boules baan en overal waar je kijkt is groen.’

Locatie
Voor de locatie is ook heel bewust gekozen. ‘Aan de ene 
kant ben je dicht bij het centrum, het winkelcentrum Palazzo, 
winkelcentrum Tjalk, het Centraal Station en het ziekenhuis. 
Een paar minuten fietsen of zelfs lopen en je bent er al. De 
wijk grenst aan een snelfietspad. Een snelfietspad loopt 

vlak langs de wijk. Aan de andere kant ben je ook snel de 
stad uit: een paar minuten in de auto en je zit op één van 
de uitvalswegen zoals de A6. De locatie is aan alle kanten 
ideaal.’

Ondanks de bouwcrisis gaat het de EurekaBuurt voor de 
wind. ‘Er wordt met ongeveer dertig mensen aan gewerkt en 
alles gaat gestaag door. We zitten nu prima op schema en 
de bungalows worden half december opgeleverd. Dan is ook 
de bestrating al helemaal gereed, zodat mensen niet in het 
zand en de modder hoeven te verhuizen. Daarna volgt het 
eerste appartementenblok, dat het tweede kwartaal van het 
komende jaar gereed is.’

Eurekabuurt, Appartementen vanaf Rotonde

Eurekabuurt, Appartementen vanaf waterkant Balkon Iris

Dakterras Jasmijn
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BIM staat voor Building Information Management, een 
methodiek om beter integraal en digitaal samen te werken. 
Meinsma gelooft heilig in de missie van zijn bedrijf 1BIM B.V.: 
“Grote projecten, vooral die met veel betrokkenen, hebben 
baat bij een integrale samenwerking. BIM voorziet daarin. 
Wij zien dat als dé lijm die de sector nodig heeft. Wij geloven 
in het integraal data gestuurd werken vanuit één bron van 
informatie. Onze missie is om zo veel mogelijk bedrijven hier in 
te begeleiden en te ondersteunen.” 

De werkzaamheden van het Groningse 1BIM B.V. zijn onder te 
verdelen in drie fasen: die van het BIM-modelleren, de BIM-
coördinatie en het BIM-management. Bij 1BIM B.V. is deze 
keten aanwezig. Logisch, vindt Meinsma, omdat uiteindelijk 
alles in elkaar haakt: “Wie van tevoren alle data verzamelt en 
zorgt dat die in één overzichtelijk model terecht komen, heeft 
het overzicht. Je investeert in de voorbereiding, en verdient 
het later terug in de uitvoering: je sluit uit dat je fouten maakt 
tijdens de bouw, met vertragingen en oplopende kosten tot 
gevolg.”

“1BIM B.V. is het cement waarmee 
de toren als geheel blijft staan.”  

Beginnen met het einde
Meinsma legt dit zogenaamde kettingeffect uit aan de hand van 
het verleden. “Vroeger gingen bouwers naar een tekenbureau 
met hun plannen. Die werkten vervolgens een 2D- en 3D-model 
uit in AutoCAD, met een plattegrond en de maten, waarmee de 
verschillende partijen aan de slag gingen. Met de kennis van 
nu weten we dat dat niet voldoet, of in ieder geval: dat dat veel 
beter kan. Bij 1BIM B.V. zijn we bijvoorbeeld veel meer bezig 
met de eigenschappen van het gebouw. Al die eigenschappen 
gieten we in een database. Neem als voorbeeld de dikte van de 
muren: stel dat een toeleverancier wil weten hoeveel strekkende 
meter wand met een dikte van 100 mm in het gebouw aanwezig 
is, dan was dat vroeger niet snel af te lezen van het ontwerp. 
Met onze BIM-modellen is dat met één druk op de knop af te 
lezen.”

“Op deze manier is een compleet bouwproject in kaart 
gebracht. Alles is af te lezen, omdat alle informatie, 

alle data, is ingevoerd. Zie alleen al het voordeel bij 
bestellingen, bij het aanleveren, bij de planning, logistiek 
en de voorraadbeheersing. In deze tijd met veel druk 
op grote bouwprojecten is vertraging niet gewenst. Veel 
bouwondernemers kunnen een uitstel of vertraging van 
bijvoorbeeld een half jaar helemaal niet aan, vanwege 
personeelstekort en de drukte op de bouwmarkt.”

Een BIM-model is niet alleen praktisch voor tijdens de 
bouw; de voordelen zijn ook legio als het project eenmaal 
is opgeleverd. Meinsma: “Het nut van BIM reikt veel verder. 
Het is achteraf ook ideaal bij beheer en onderhoud, zoals 
voor het onderhoudsplan: ook hier is het van belang dat de 
toeleveranciers en betrokkenen weten wat er aanwezig is. 
Ook hier geldt weer: als er iets vervangen moet worden, dan 
is met één druk op de knop af te lezen om hoeveel stuks het 
gaat, bijvoorbeeld. Dat is in de kern waar het om draait. Wij 
beginnen met het einde en stellen de vraag welke informatie de 
opdrachtgever uiteindelijk nodig heeft.”  

Documentgestuurd versus datagestuurd
Als het BIM datamodel eenmaal is ingevuld en uitgewerkt, volgt 
de coördinatiefase. Meinsma haalt een concreet voorbeeld 
aan. “Op dit moment werken we aan een groot project voor 
Feringa Building in Groningen. Dit houdt specifiek in dat wij de 
eisen in het ontwerp vergelijken met elementeigenschappen 
uit een productiemodel. Daarnaast gebruiken wij speciale 
software om op een geautomatiseerde wijze clash-controles 
uit te voeren. In de gevallen uit die controles blijkt dat er 
aanpassingen gedaan moeten worden, sturen wij de betrokken 
partijen aan om tot een oplossing te komen.”
 
“In het geval van Feringa wordt de bouw door meer dan zestig 
partijen uitgevoerd. Iedereen levert eigen ontwerpen aan en 
1BIM B.V. legt ze als het ware over elkaar: het leidingennet, 
de installatie, de constructie, et cetera. Ook hier geldt dat 
alles gebeurt op basis van gegevens. Zo ontdek je eventuele 
knelpunten. Als het BIM-modelleren goed gaat, dan gaat de 
coördinatie goed. Alles moet gestandaardiseerd worden om 
verrassingen te voorkomen. Om een concreet voorbeeld te 
noemen: als je ontdekt dat er leidingen liggen op plaatsen 
waar staalconstructies zijn ingepland, dan moet je daar een 
oplossing voor vinden. Bij 1BIM B.V. zie je dat nog voordat 

Digitaal bouwen om 
verrassingen te voorkomen Grote bouwprojecten hebben baat bij een goede voorbereiding. Vooral bij projecten met 

veel aannemers, bouwers en andere betrokken partijen is een stevige voorbereiding 
essentieel voor succes. Met 1BIM B.V. tekent Tjardo Meinsma voor een solide basis. 
“Digitaal bouwen via 1BIM B.V. zorgt voor de ideale stroomlijn. Wij halen de fouten uit het 
ontwerpproces.”

 “ Investeringen in  
de voorbereiding  
verdien je altijd terug”

1BIM B.V.
TJARDO MEINSMA
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je aan de klus begint, als die zestig partijen allemaal met hun 
eigen bouwtekeningen aankomen, is de verrassing er pas als 
alles wordt gebouwd. Dat wil je niet.”

Wat Meinsma hier schetst is het verschil tussen het 
traditionele documentgestuurde werken en het datagestuurde 
(BIM) werken. “Een goed voorbeeld van documentgestuurd 
werken is als in een brandrapport handmatig gezocht 
moet worden aan welke brandwerende eisen een wand 
moet voldoen vanuit het ontwerp. Vervolgens controleer 
je of het verwerkt is in de plattegrond, de doorsnede en 
op detailniveau. Maar zolang niets aan elkaar gekoppeld 
is, moeten alle drie de tekeningen handmatig worden 
aanpassen. Dit is foutgevoelig. Zou je deze zelfde handeling 
datagestuurd doen, dan zorg je er voor dat de brandwerende 
eisen van het brandrapport worden gekoppeld aan de 
benodigde elementen in een BIM-ontwerpmodel. Wanneer 
een wandenbouwer jou het productiemodel levert, zorg je er 
voor dat de producteigenschappen van deze wanden overeen 
komen met de eisen in het ontwerpmodel. Als de data goed 
in het model zit verwerkt, dan is de controle in vijf minuten 
geregeld. Daarnaast biedt datagestuurd werken de kans om 
vanuit één bron te werken met verschillende partijen.”   

Grote stappen
Waar het feitelijk op neerkomt is dat een projectontwikkelaar 
en bouwer met BIM extra investeert in de voorbereiding, 
om in een later stadium niet voor verrassingen te komen 
staan. Meinsma ziet daarin de kracht van 1BIM B.V.: “Het is 
logistiek en projectmatig veel slimmer om goed voorbereid te 
beginnen. Wie op voorhand onzekerheden kan uitsluiten, is 
zekerder tijdens de uitvoering. Bimmen haalt vertragingen uit 
het proces: feitelijk laat je de computer het werkt controleren. 
Om fouten te voorkomen, proberen we de menselijke 

factor zoveel mogelijk uit het proces te halen. Daarvoor is 
er eenvoudig te veel druk op de bouwers en ontwikkelaars 
tegenwoordig: die kunnen zich vertragingen gewoon niet 
permitteren. Zo kun je faalkosten drukken. Dat is de reden 
om goed te bimmen: eerst digitaal bouwen, zodat je alle 
problemen eruit haalt. Hoe langer je wacht, hoe duurder het 
corrigeren van fouten wordt.”  

“Hoe verder in het proces, 
hoe moeilijker en duurder het 
corrigeren van fouten wordt”

Meinsma maakt grote stappen met 1BIM B.V. Dit jaar staat 
er ook voor het jonge bedrijf zelf veel te gebeuren. “In 2023 
willen onze groei doorzetten door extra personeel aan te 
nemen. Ook gaan wij in de lente ons kantoor in
Groningen uitbreiden zodat er meer ruimte is voor ons
personeel en komt er een speciale ruimte om nieuwe
technologieën te kunnen testen welke wij dan weer willen
inzetten voor onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan het 
inmeten en digitaliseren van de bebouwde omgeving en 
de combinatie met een VR/AR beleving voor vastgoed 
ontwikkelaars. Door ontwikkelaars / corporaties mee te 
nemen in het BIM-concept, kunnen wij de informatie uitvraag 
direct vanaf het begin van een project duidelijk overbrengen
aan de ontwerpende partijen. De reden dat ik in Groningen 
wil blijven is vanwege dat ik zelf zes jaar in Groningen 
heb gewoond. In die tijd heb ik iets ontdekt wat mij altijd 
is bijgebleven: het enthousiasme waarmee er nieuwe 
ontwikkelingen worden opgepakt en in gang worden gezet. 
Daarom heeft 1BIM B.V. zich in Groningen gevestigd, de plek 
waar digitaal wordt gebouwd aan de toekomst van de stad en 
de provincie.”

“Bimmen haalt  
de vertraging 

uit het bouwproces”
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www.woneninsudwestfryslan.nl

Wonen in Súdwest-Fryslân
Groots en vrij wonen tussen de Afsluitdijk, Stavoren en Sneek, 
in een gebied met ruimte om te leven. Verbonden door water 
en wegen. Dit kan in Súdwest-Fryslân met haar 89 kernen, 
waaronder zes van de elf Friese steden.


