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Walbeschoeiingen

Steigers en vlonders

Trailerhellingen

Houten bruggen

Remmingswerken

Stienstra en Van der Wal is een aannemingsbedrijf, 

gespecialiseerd in Waterbouw werken. Het bedrijf heeft vooral in 

de drie noordelijke provincies bekendheid opgebouwd met 

degelijk en vakkundig uitgevoerde werken, onder andere in 

opdracht van provincies, gemeenten en waterschappen. 

Daarnaast weten ook vele aannemers de kwaliteiten van 

Stienstra & Van der Wal op juiste waarde in te schatten.

Stienstra & van der Wal B.V.
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Continuïteit, dat is misschien wel al waar je dit jaar op mag hopen als 
ondernemer. Op de cover staat dit jaar een honderdjarige; als u nog eens 
goed kijk zult u zien dat dat niet de twee heren op de foto betreft, maar 
het bedrijf zelf. Jansma Drachten, geleid door Piet Heslinga en George 
Kempenaar. Toegegeven: ook niet meer de jongsten, maar wel jong en 
snel van geest. Waar dat uit blijkt, leest u natuurlijk in dit magazine. 

De laatste editie van dit jaar, een bizar jaar waarin ‘het weer’ eens niet voor op 
ieders tong lag, maar een virus waarvan we in 2019 nog nooit hadden 
gehoord. En nu zullen we het nooit meer vergeten. En toch… Wie deze 
editie doorleest, zal niet de indruk krijgen dat het ondernemerschap in 
het Noorden een knauw heeft gekregen van de coronapandemie. Zijn 
we daar hier dan toch echt te nuchter voor? 

Het gerenommeerde bedrijf Glas-IDee uit Emmen is vooral 
bezig met het eigen vakmanschap: het heeft een goede 
naam hoog te houden. Stáán voor kwaliteit is wat het 
team van directeur Gert Auwema dagelijks doet. 

Drukpaal.nl uit Kampen brengt een revolutionaire 
hydraulische funderingsmachine op de markt, waarmee 
heipalen niet de grond in worden geslagen, maar gedrukt. 
Geen dreunen meer in aardbevingsgebied; dat klinkt ons 
als muziek in de oren. 

Het vanuit de installatiebranche opgerichte Normakk wijst 
ondernemers op de eis dat elk kantoorgebouw per 1 januari 2023 
minimaal energielabel C moet hebben. Wie nu de schrik om de oren slaat, 
kan uiteraard direct advies inwinnen. 

Meer droogte blijkt tot problemen te leiden waar Jan Oosterbaan, 
eigenaar van BetonvloerHerstel, op inspringt.  “Verzakking is een 
probleem dat altijd heeft bestaan, maar de laatste jaren zien 
we meer droogte en daardoor meer verzakkingen.” Wat 
hij daaraan kan doen, lees je verderop in dit magazine. 

Ook de overige ondernemersverhalen, columns en 
achtergrondartikelen zijn uiteraard zeer de moeite 
waard om te lezen, te inspireren en te waarderen. 
Om u scherp te houden, is de column van Sytze 
Keuning van Bioclear Earth bovendien een 
aanrader. Eén om over na te denken en wellicht 
een gespreksonderwerp voor aan de kerstdis. 

Op naar een gezond 2021. <

Veel leesplezier!

Tine van Knijff 
Hoofdredacteur Kijk op het Noorden

Continuïteit
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TRIMBLE XR10: BOUWHELM 
MET HOLOLENS 2 MAAKT FURORE

De Trimble XR10 maakt momenteel furore in de Bouw en Infra, maar ook daarbuiten. Dit nieuwste 
staaltje hi-tec vernuft bestaat uit een bouwhelm met een Hololens 2 en een geavanceerd 
communicatiesysteem (met onder meer bone conduction; geluid via de botten achter de oren). <

DELTA GEOCONSULT COMBINEERT  
TECHNIEK MET BEHEERSING 
UITVOERINGSRISICO’S EN KOSTEN
“Nederland is een land van klei, veen en zand, waarbij vooral in het noorden en westen vrijwel elk 
bouwwerk van enige omvang op palen moet worden gefundeerd. In het oosten en zuiden van 
Nederland kon van oudsher vaak direct op het zand worden gefundeerd, maar de gebieden met 
goede ondergrond worden ook daar schaars. <
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INNOVATIEVE EN COMPLETE 
LOGISTIEKE DIENSTVERLENER

De gemiddelde automobilist kent waarschijnlijk wel de Koopman-
vrachtwagens op de Nederlandse wegen. Dat dit - bijna honderd jaar 
oude - Groningse familiebedrijf veel meer doet dan het vervoeren van 
auto’s en vracht is een stuk minder bekend. <

KWAK LEVERT 
RUTHMANN HOOGWERKERS

Hoogwerkers zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten. Wie een echt 
kwaliteitsproduct wil aanschaffen en/of laten onderhouden, is daarvoor bij 
Kwak Hoogwerker Centrum in Huizen aan het juiste adres. Het in 1957 
opgerichte bedrijf is in ons land namelijk dealer van het toonaangevende 
Duitse merk Ruthmann. <

VERBION MAAKT UW 
VLOER MET VEEL PLEZIER
‘Wij maken uw vloer met veel plezier’, is het motto van Verbion Vloeren. En 
dat is te merken: niet alleen op locatie, maar ook in het bedrijfspand in 
Winschoten heerst een prettige werksfeer. Volgens eigenaar Egbert Kruize 
komt dat omdat er sprake is van een hecht team, met weinig verloop en 
goede communicatie. Dat is niet alleen bevorderlijk voor de sfeer, maar 
ook voor de kwaliteit van de dienstverlening. <

PAGINA 58
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Jij vindt de 

natuur belangrijk.

Wij hebben energie

voor natuur.

Meer ruimte voor beweging en natuur

 door duurzame energie uit zonneparken



BDM (Brandsma Digitaal Meten) in Bolsward is klaar voor de volgende 
stap. In 2007 richtte Rein Brandsma zijn bedrijf op: van de start in de 
slaapkamer groeide BDM al snel door naar een bouwkeet en vervolgens 
naar een kantoor met woning in Bolsward. De volgende verhuizing laat 
zien dat BDM klaar is voor de toekomst. Die toekomst ligt overigens nog 
wel steeds in Bolsward. 

Rein Brandsma vertelt: “Op een A-locatie aan de A7 bij Bolsward verrijst 
onze nieuwbouw: het wordt een pand van 1.000 m2 groot, met daarin 
kantoorruimte, opslagruimte en zelfs een sportruimte voor de nodige 
ontspanning. In de zomer kunnen we bovendien extra ontspannen op de 
steiger aan het water. We kozen voor deze A-locatie omdat het wat ons 
betreft echt de BDM-identiteit uitstraalt: in ons werk willen we uitblinken in 
kwaliteit en dat willen we ook in het pand terug laten zien.” 

Ook qua duurzaamheid kiest BDM voor kwaliteit: “Het gebouw wordt volledig 
gasloos, er komen zonnepanelen op te liggen en we plaatsen laadpalen voor 
elektrische auto’s en fietsen. Bovendien is niet alleen het pand duurzaam: we 
hebben recent twee nieuwe elektrische auto’s gekocht.” 

Nieuw jasje én nieuw personeel hard nodig
De nieuwbouw vordert gestaag: momenteel wordt het dak dichtgelegd en 
de beplating eromheen geplaatst. De verwachte opleverdatum is juni 
2021. Intussen gaat het werk bij BDM natuurlijk gewoon door. “Qua 
werkvoorraad mogen we absoluut niet klagen: het is druk. We zijn daarom 

nog steeds op zoek naar specialisten die ons kunnen komen versterken. 
Er staan meerdere vacatures op onze website. We hebben recent zelf 
extra werkplekken gemaakt in de loods”, vertelt Brandsma. Die extra 
plekken zijn niet alleen geplaatst vanwege Covid-19 en de verplichte 
anderhalve meter afstand: BDM groeit nu echt uit zijn jasje. “We kunnen 
niet wachten tot de nieuwbouw klaar is!” 
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Jij vindt de 

natuur belangrijk.

Wij hebben energie

voor natuur.

Meer ruimte voor beweging en natuur

 door duurzame energie uit zonneparken

VERHUIZING NAAR 
A-LOCATIE KOMT IN ZICHT 
DE VOLGENDE STAP VOOR BDM
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ZAKELIJKOntvang tot 
€300,- cashback

PARTICULIER
Ontvang tot 

€125,- 
cashback

Zonnepanelen op de zaak.
SDE++ Subsidie 2020
15 jaar lang gegarandeerd
0,09 cent per KWH subsidie*!

Wij werken samen met meer  
dan 20 energieleveranciers.

EEN AFSPRAAK MAKEN?
ZO GEREGELD!
Mail: info@adviesgroepnoord.nl
Bel: 0592-42 29 24

Mail of bel ons voor gratis advies!

*alleen bij verbruik hoger dan 35.000 kWh p.j.
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EERSTE AARDAPPELAUTOMAAT 
VAN HET NOORDEN 
Aardappelhandel Fokke de Jong uit Ternaard heeft een primeur. Zij zijn de 
eersten in het Noorden met een aardappelautomaat. ,,Vooral in coronatijd 
is het nu ideaal voor mensen om bij ons een zak aardappelen te kopen.’’

Het systeem is eenvoudig, vergelijkbaar met de Febo. ,,Alleen halen 
mensen nu geen snacks, maar aardappelen of groente uit de muur’’, 
lacht Femmy. Samen met haar man Fokke runt zij sinds 2009 de 
aardappelhandel aan de Nesserwei in Ternaard. ,,We vinden het 
belangrijk om vooruit te kijken’’, zegt Femmy. Zij benadrukt dat de 
boerderijwinkel open blijft, maar dat de aardappelautomaat een mooie 
aanvulling is. ,,We kunnen onze klanten nu ook buiten openingstijden 
van dienst zijn. Ze kunnen contactloos met pin betalen.’’ Klanten uit het 
hele land komen naar Ternaard voor de Borgers, Bildtstar, Irene en 
natuurlijk onze specialiteit: de Rode Star aardappel.  Foto: Marit Anker

WETTERSKIP INVESTEERT 
VOLGEND JAAR 86 
MILJOEN EURO 
In 2021 investeert Wetterskip Fryslân 86 miljoen euro in diverse 
projecten. Hiermee houdt het waterschap de zorg voor droge voeten, 
schoon water en veilig wonen, werken en recreëren in Fryslân en een 
deel van het Groninger Westerkwartier op orde. 

Zo start in 2021 een grote renovatie van de rioolwaterzuiveringen in 
Heerenveen en Leeuwarden. Ook werkt het waterschap op meerdere 
locaties aan een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding, 
zoals in gebied Oldelamer/Nijelamer. Dit staat in de begroting van 2021. 

Stijging waterschapslasten gelijk aan inflatie 
Zoals vorig jaar afgesproken, blijft de stijging van de waterschapslasten in 
2021 gelijk aan de inflatie. Dat betekent dat gezinnen met een eigen 
woning van € 200.000 ongeveer drie euro meer betalen voor het werk van 
Wetterskip Fryslân. Die verhoging geldt niet alleen voor gezinnen met een 
eigen woning, maar ook voor andere soorten huishoudens en bedrijven. 

ENTHOUSIASTE REACTIES 
OP ONLINE NEW EMMERGY 
CONGRES 
Zo’n 220 deelnemers deden mee aan het online New eMMergy 
Congres, georganiseerd door de gemeente Emmen. Het thema was 
Waterstofeconomie in de versnelling. 

Wethouder Guido Rink was gastheer namens de gemeente Emmen. 
“Door de samenstelling van onderwerpen rond waterstof is veel 
inspiratie en kennis opgedaan. Het belang en de kansen van waterstof 
vanuit Europees perspectief voor (Noord-)Nederland kwamen 
uitgebreid aan bod.” 

Eén van de sprekers was Diederik Samsom, kabinetschef van 
vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. 
Samsom is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Europese Green 
Deal. Deelnemers kregen inzicht in de Europese plannen en hoe ze 
deze kunnen verbinden aan lokale initiatieven. Zijn boodschap: “Zorg 
dat je de plannen klaar hebt liggen, want er komt geld beschikbaar 
vanuit Europa.” 

Waterstofmarktplaats
In de online ‘waterstofmarktplaats’ kwamen producenten en potentiële 
afnemers van waterstof bij elkaar. Er was veel belangstelling om in 
gesprek te gaan met Harry Eshuis van de NAM, die het project GZI Next 
vertegenwoordigde. Op het GZI Next terrein in Emmen zijn plannen om 
een waterstoffabriek te bouwen, men zoekt naar meer afnemers. 
Het New eMMergy Congres werd mede mogelijk door de Provincie 
Drenthe, Drenthe College, Rabobank, NAM, New Energy Coalition en 
gemeente Coevorden.
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DE VOS INNOVEERT OP 
LEEUWARDER HUIZENMARKT
De Vos Makelaardij innoveert op de Leeuwarder woningmarkt met de 
start van het gebruik van het platform Wensk. Wensk is een platform 
waar mensen hun woonwensen kenbaar maken en een huis kunnen 
vinden buiten de reguliere markt om. 

 Met vijf tot tien vragen per dag of er een woning beschikbaar is, is het 
voor Matteije de Vos van De Vos Makelaardij een welkome aanvulling op 
het huizenaanbod. “Als je wat tegenkomt, laat je het dan weten?”, is de 
vraag die hij meermalen per dag krijgt. Zijn makelaarskantoor bestaat nog 
maar vier jaar, al vanaf zijn start oversteeg de vraag het aanbod. “Wensk 
sluit perfect aan op die grote behoefte aan een woning.” Wie een 
woonwens heeft in Leeuwarden, Burgum, Buitenpost, Hurdegaryp en 
omstreken, kan die vanaf nu plaatsen op www.wensk.nl. 

DE WAEGH IN DE SCHAPPEN

Kersverse maaltijden samengesteld met lokale producten uit de regio, 
het is waarmee Grand Café De Waegh en Akkerbouwbedrijf Van Kuiken 
smakelijk uitpakken de komende weken. Iedere vrijdag, zaterdag en 
zondag zijn twee verschillende maaltijden te vinden in de schappen van 
hun eigen platform in Jumbo Dokkum.

Het aanbod in de supermarkt is voor De Waegh een aanvulling op de 
bestaande mogelijkheden om maaltijden af te halen en de onlangs 
gelanceerde @ home box waarmee men thuis aan de slag kan in de 
keuken. Voor Jumbo Dokkum stellen de koks van De Waegh ieder 
weekend twee verschillende kant-en-klare maaltijden samen met 
gebruik van verse en zoveel mogelijk lokale ingrediënten, waaronder de 
aardappelen en uien van Van Kuiken. 

V.l.n.r. Roald Arjaans, Alan-Patrick den Bakker, 
Nick Mellink en Frans Jurgen Berntsen

NACHTWACHT360 
WEGENS SUCCES VERLENGD
Wegens succes is de fototentoonstelling Nachtwacht360 in de 
Theaterkerk in Nes verlengd tot en met januari 2021. 
De verlening is mede mogelijk gemaakt door Stichting Sint Anthony 
Gasthuis. ,,Zij steunen ons waardoor we mede dankzij hen ook in januari 
open kunnen blijven. Deze stichting zet zich in voor de leefbaarheid op 
het platteland en steunt diverse culturele en sociaal-maatschappelijke 
projecten. Nachtwacht360 past precies in dat plaatje’’, aldus directeur 
Anke Bijlsma van Theaterkerk Nes. 

Het bezichtigen van de fotografische reproductie van Rembrandts 
meesterwerk is één van de weinige uitjes die momenteel nog doorgaan. 
,,Mensen worden hier in groepjes van maximaal vijftien personen per 
keer ontvangen, dus het is geheel coronaproof’’, vertelt Anke Bijlsma. 
Inmiddels zijn meer dan tweeduizend kaarten verkocht. Voor de 
middagen in de kerstvakantie stelt de directeur van de Theaterkerk een 
speciaal arrangement samen voor ouders, pakes of beppes die met hun 
(klein)kinderen de fototentoonstelling willen bezoeken. 
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Tussendiepen 25A
9206 AA Drachten

+31 521 523 950

CENES.nl

al meer dan 30 jaar vakmanschap !

van ontwerp tot realisatie

kantoor
scholen

ziekenhuizen
verzorgingshuis

winkelinterieur
overheidsintellingen

tentoonstellingsbouw

interieurbouw- standbouw-scheepsbetimmering
CENESB

quality
from

the north B&GS Bedrijfs- & Garagedeuren 
Specialist van het Noorden 
opent nieuwe afdelingen.
B&GS met tientallen jaren ervaring in verkoop, montage, 
onderhoud en reparatie van elk type en merk garagedeur of 
bedrijfsdeur, kreeg vanuit de markt regelmatig de vraag of ze 
bij de kantel-, sectionaaldeuren, roldeuren, overheaddeuren 
en schuifdeuren die ze plaatsen of onderhouden ook de 
bijbehorende Toegangstechniek en Beveiligingscamera’s 
konden verzorgen. Dit doen ze dan ook al jaren. Hieruit zijn 
drie nieuwe afdelingen ontstaan:

Toegangstechniek
Camerabeveiliging
Zonwering

En natuurlijk de 
alom bekende:
Deuren

Voor meer informatie, www.bengs.nl 
Showroom Eestumerweg 49, 
9792 RB Ten Post tel: 050 520 1100

Verkoop, Verhuur en Installatie 
 

Wij adviseren u graag! 
 

Australiëweg 8 
9407 TE Assen 
0592 – 342098 
www.dialgb.nl 

Totaalleverancier  
op het gebied van  

licht, geluid en beeld 

Tot wel 10 jaar garantie Een goede service Geen voorrijkosten Snelle ombouwtijd 
en levering

Wij produceren, installeren, repareren 
en onderhouden liftinstallaties.
Wij produceren, installeren, repareren 
en onderhouden liftinstallaties.

Edisonstraat 60
6902 PK  Zevenaar

0316 344 336
info@lohrliften.nl www.lohrliften.nl

Specialist in 
maatwerk liften

We leven in een wereld waarin we zo min mogelijk afval 
willen achterlaten. Waarin we kunnen kiezen uit een uniek aanbod. 

Een wereld waarin we onze bestelling binnen 
een halve dag in huis hebben.

Probo verandert de wereld in digitale print 

408 KoHN.indd   64 03-09-18   15:20
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GOUDEN VROUWEN VAN DE ZEVENTIENDE EEUW 
Liefhebber, mecenas, kunstenaar. Welke rollen 
vervulden vrouwen tijdens de zeventiende 
eeuw in de kunstwereld? Dit is tot nu toe 
nauwelijks onderzocht. Gouden vrouwen van 
de zeventiende eeuw verenigt daarom 34 
opmerkelijke kunstvrouwen in één boek, 
geschreven door studenten van de Universiteit 
van Amsterdam begeleid door dr. Judith 
Noorman. Een stap in de richting van het 
dichten van de gender gap in de 
geschiedschrijving en naar museumzalen vol 
vrouwelijke kunstenaars.  

Gezamenlijk onderzoek van 34 bachelor-
studenten naar kunstvrouwen in de 
zeventiende eeuw heeft 34 compacte, 

onthullende biografieën opgeleverd. Uiteraard 
komen in dit boek bekende namen aan bod, 
zoals Amalia van Solms, Judith Leyster en Mary 
Stuart. Maar ook Johanna Koerten die een hele 
nieuwe kunstvorm bedacht en met haar 
papierknipkunst direct internationale lof 
verwierf. Of hoe Anna van Ewsum ruim het 
viervoudige besteedde aan haar portret-in-
steen in vergelijking met wat de mannen op 
Rembrandts Nachtwacht gezamenlijk daarvoor 
hebben betaald. 

Gouden vrouwen van de zeventiende eeuw 
biedt een kijkje in de boeiende wereld van 
zeventiende-eeuwse kunstvrouwen.

HARDEMAN BV REGELT 
BOUWPROJECT VAN BEGIN 
TOT EIND 

Hardeman BV is dé leverancier op het gebied van ontwerpen, 
produceren, monteren en realiseren van complete 
bedrijfsaccommodaties in de breedste zin van het woord. Johan 
Hardeman: “De door ons gerealiseerde bedrijfspanden zijn ook volop 
in het noorden van ons mooie Nederland terug te vinden.” 

Hardeman vertelt: “We nemen graag het gehele bouwproject uit 
handen en regelen de bouw van begin tot het eind. We verzorgen 
projecten in nagenoeg alle sectoren, dus particulier, agrarisch, 
productiebedrijven, logistieke centra, enz. Van grote projecten tot 
kleine werken: we bouwen ze met passie voor ons vak.” 

Nieuw distributiecentrum voor Avebe
Sinds afgelopen zomer is Hardeman, in een bouwteam samen met 
Bouwgroep Noord BV, in Ter Apelkanaal bezig met het realiseren van 
het nieuwe distributiecentrum voor Avebe . Verspreid over zo’n 20.000 
m2 kunnen zij straks ruim 35.000 pallets met producten opslaan. 
Hardeman: “Zie bijgaande foto’s om een gevoel te geven bij de omvang 
van dit moderne energiezuinige en gasloze distributiecentrum in 
aanbouw.  Zij zijn straks helemaal klaar voor de toekomst!” 

Meer info: www.hardeman.nl. 

VERLOTING KAVELS 
LAUWERSKWARTIER
Onder toeziend oog van notaris Fransisca Spa van Sekuer Notarissen en 
wethouder Harjan Bruining vond de verloting plaats van de laatste drie 
vrijgekomen kavels van het Lauwerskwartier in Surhuisterveen. Er waren 
maar liefst 29 gegadigden. “Fijn dat er zoveel ondernemers zijn die de 
toekomst omarmen en het lef hebben om te investeren in hun ambities”, 
aldus wethouder Bruining.

Via een digitale verbinding waren de ondernemers ‘live aanwezig’ bij de 
verloting. Nadat er drie bedrijven waren ingeloot zijn er via loting ook nog 
per kavel twee bedrijven ingeloot voor de reservelijst.

Lauwerskwartier 2e fase
Het Lauwerskwartier is uitgebreid met zo’n vier hectare aan de 
zuidwestkant van het terrein richting de Warreboslaan. Er komt een 
tweede ontsluiting op de Skieding, waardoor de verkeersdruk op de 
Groningerstraatweg bij Surhuisterveen afneemt. Op het bedrijventerrein 
komen elf kavels beschikbaar, waarvan nu de laatste drie zijn verloot. 
Binnenkort start de aannemer met het bouwrijp maken van de grond. 

Notaris Fransisca Spa trekt de 
lootjes voor de laatste kavels. 
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E-Solarlight is dé specialist in:
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- Solar-Hybride buitenverlichting.
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  verloop.
Voor meer informatie bel of mail ons gerust.

info@e-solarlight.com
www.e-solarlight.com

Telefoon   +31 528  820901

e-solarlight

Van idee tot digitaal model,  
van digitaal model tot prototype.
Meprof adviseert en ondersteunt met hun 
kennis en ervaring tijdens het hele 
productieproces. Hiervoor worden diverse 
technieken gebruikt, allemaal uit te voeren 
op uiteenlopende materialen.

• Draaien

• cnc-draaien

• frezen

• cnc-frezen

• simultaan frezen

• slijpen

• draadvonken

• zinkvonken

• printen

Meprof Instrumentenmakerij Hoogeveen

Pascalstraat 2B, 7903 BJ Hoogeveen

 T: 0528-260474   |   info@meprof.nl 

 www.meprof.nl  
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WOONWENSEN GEZOCHT!

Wie een woonwens heeft in Franeker, Harlingen of in een van de 
omliggende dorpen kan die vanaf nu plaatsen op www.wensk.nl. Van der 
Wal Makelaars werkt sinds kort met het nieuwe platform ‘Wensk’. Op dit 
platform maken mensen een eigen woonwens kenbaar, om uiteindelijk 
een droomwoning te kunnen vinden. 

Het platform haakt in op een ontstane vraag in de huidige woningmarkt”, 
zegt Sietske Grafhorst namens makelaarskantoor Van der Wal. “Het is 
een extra service die we onze klanten kunnen aanbieden.” 

“Van der Wal is het tweede makelaarskantoor dat gebruikmaakt van 
Wensk, met een derde partij zijn we in gesprek”, zegt Tjerk Pieter de 
Vries, medeontwikkelaar van Wensk.

Woningzoekers plaatsen hun woonwens op het platform. Ze vertellen 
met hoeveel mensen ze willen wonen, in welke prijsklasse ze zoeken en 
welk type woning ze zoeken. Hoe meer specificaties ze doorgeven, hoe 
sneller de kans is dat ze slagen. De persoonlijke motivatie van de 
zoekers kan de gunfactor creëren, wat de doorslag kan geven bij de 
eigenaar van de woning die zij zoeken. De makelaar bemiddelt tussen 
woningzoeker en woningaanbieder. Daarmee is de cirkel rond.

BEZOEK DIT JAAR NOG EEN 
MUSEUM IN WATERLAND 
VAN FRIESLAND
De regio Zuidwest Friesland is ontzettend rijk wanneer het gaat om musea. 
Daarom steunt VVV Waterland van Friesland de oproep van de musea: bezoek 
dit jaar nog een museum in de buurt. “Ontdek onze eigen geschiedenis en 
wordt misschien nóg ‘grutsker’ dan je al was om hier te wonen.”

In tijden waarin niet veel mag, is het bezoeken van museum een bijzonder 
uitstapje. Zoals de museumfederatie zelf aangeeft: in een museum kun je even 
verdwalen in een andere wereld, in andere verhalen. 
Wist je dat op de website www.waterlandvanfriesland.nl alle musea 
overzichtelijk te zien in Zuidwest Friesland? Veelal kun je daar ook gelijk je 
ticket boeken. Er is altijd een museum in de buurt. Bestel je ticket en geniet. 

Fries Scheepvaart Museum. 

ANNEKE VAN DER MEULEN 
& THEO WOLFS BIJ GALERIE 
BAX KUNST 

Tot en met 9 januari 2021 exposeren kunstenaars Anneke van der 
Meulen en Theo Wolfs bij Galerie Bax Kunst. Beiden zijn al langer aan 
de Galerie verbonden. Speciaal voor deze tentoonstelling maakten zij 
nieuwe kunstwerken, die voor het eerst in Sneek worden getoond.

Anneke van der Meulen maakt veelal abstract maar ook figuratief 
werk. Haar opleiding volgde zij onder meer in Koudum, hier kreeg zij 
les van Herma Bovenkerk.

Theo Wolfs is qua schilderen een echte laatbloeier. Hoewel het  zijn  
hele leven  altijd wel heeft beheerst, stond het door zijn werk altijd op 
een laag pitje. Wel volgde hij lessen bij Doet Boersma. 

Bezoeken
Galerie Bax Kunst is te bezoeken op de vaste openingstijden. “Wij 
volgen alle aanwijzingen van het RIVM. Daarnaast maken onze 
vertrouwde openingstijden het juist goed mogelijk om alle 
doelgroepen van dienst te zijn. ‘s Ochtends op afspraak, ‘s middags 
open voor publiek”, aldus curator Redmer Bax. Ook online is de 
expositie te zien: via een virtuele tour op de website. 
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Geef ons een plek en 
we  maken er een mooie 
plek van. Bij  Zwanenburg 
 Projecten smullen we van 
moeilijke  klussen. Een  totaal 
 vernieuwend woon concept 
bedenken. Die rotte plek op 
de stadsplattegrond - waar 
niemand zijn vingers aan 
wilde  branden - slim invullen; 
 ineens is hij enorm gewild. 
Dat heet ‘inbreiding’ met 
een uitgekiende visie. 

Als het klaar is, zeg je: 
ja, logisch.
Een kwestie van anders 
denken, anders doen.

elke 

plek
een 
mooie 

plek
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KRUIDENRIJK GRAS VOOR 
BIODIVERSITEIT ÉN BEDRIJFSVOERING 
Kruidenrijk grasland staat volop in de belangstelling. Niet alleen voor biodiversiteit, maar ook voor de 
functionaliteit in de bedrijfsvoering. Maar er is nog beperkt onderzoek gedaan naar het voeren van 
kruiden en kruidenrijk gras aan melkvee. Het Louis Bolk Instituut is daarom in samenwerking met KTC 
Zegveld een voerproef gestart waarin graskuil met een hoog aandeel smalle weegbree wordt gevoerd 
aan melkkoeien. Wageningen Livestock Research voert aanvullende methaanemissie metingen uit.

Binnen de proef worden drie rantsoenen gevoerd: één volledig kuilgrasrantsoen en twee 
rantsoenen met één derde tot twee derde smalle weegbree naast kuilgras. Er worden op metingen 
gedaan aan voeropnames, melkproducties, voerbenutting en methaanemissies.

“Koeien moeten wennen aan kuilgras met weegbree, maar na verloop van tijd willen ze het prima 
opnemen”, vertelt Jeroen Pijlman, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. “De melkproducties van 
proefgroepen liggen dicht bij elkaar, maar het is te vroeg om conclusies te trekken.” Er worden 
uitgebreidere metingen gedaan aan voer en mest. De resultaten van de proef worden in het 
voorjaar van 2021 verwacht. 

BOUW EEMSDELTA CAMPUS 
POSITIEF VAN START 

De aanbesteding voor de Eemsdelta Bouw is succesvol afgerond. De bouw 
van de campus is gegund aan BAM Bouw en Techniek, binnen het 
beschikbare budget van € 35.500.000. “De bouw is aanbesteed binnen de 
begroting, dat betekent dat we ons nu kunnen concentreren op het 
realiseren van de droom”, aldus Klaas Reinders, directeur van het 
Projectbureau nieuwbouw Onderwijscampus. 

Naar verwachting opent de onderwijscampus in het schooljaar 2022/2023 
haar deuren. 
De Eemsdelta Campus zal niet alleen op het gebied van hoogwaardig 
onderwijs een impuls voor de regio betekenen, maar ook wat betreft sport, 
verenigingsleven en cultuur. Op de campus is ruimte voor 1.700 leerlingen 
van vier scholen: de George Martens School, het Rudolph Pabus Cleveringa 
Lyceum, het Theda Mansholt College en Noorderpoort. Het gebied 
rondom de onderwijscampus wordt ontwikkeld tot een educatief 
landschap: een ruimte voor onderwijs, recreatie, sport en 
samenwerkingsvormen tussen de scholen, verenigingen en bedrijven uit 
de regio. Daarmee wordt de Eemsdelta Campus een regionaal hart voor 
jong en oud. Op www.eemsdeltacampus.nl zijn de ontwikkelingen van dit 
unieke project in de Eemsdelta regio te volgen. 

NIEUW PROJECTBUREAU 
PEUF GAAT VERSNELLING 
ENERGIETRANSITIE HELPEN

Ús Koöperaasje, Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Energie VanOns hebben 
op het gebied van duurzame projecten de krachten gebundeld. De 
instellingen hebben geconstateerd dat samenwerking op het gebied van 
energieopwekking, mkb en mobiliteit sneller zal leiden tot resultaat. De 
PEUF - Projectbureau Energietransitie Uitvoering Fryslân – speelt in op de 
hulpvragen van lokale gemeenschappen op wijk- of dorpsniveau.

De werkwijze van het Projectbureau Energietransitie Uitvoering Fryslân 
verloopt van onderop: wijken, dorpen, energiecoöperaties en bedrijven 
uiten hun lokale behoeften en vragen, de PEUF vertaalt deze hulpvragen in 
breed gedragen projecten. De PEUF richt zich onder andere op het 
realiseren van meer zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen en 
uitbreiden van elektrische laadinfrastructuur binnen de provincie. Ook het 
fossielvrij maken van het regionale mkb staat hoog op de agenda. 
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ONNO LOONSTRA PRESENTEERT 
KLEINSTE MUZIEKALBUM VAN 
NEDERLAND
Krimp. Zo heet het nieuwe album van sjonger/ferskeskriuwer Onno Loonstra (52) uit Ee. Zijn album 
is letterlijk klein. Sterker nog, waarschijnlijk is dit het kleinste muziekalbum van Nederland.
De cd is opgenomen in samenwerking met Kees Bode in zijn studio in Kollum (Vleugel Producties). 
Zijn muziekstijl omschrijft Onno als Fryske Folk, hier en daar vergelijkbaar met Piter Wilkens en 
Gurbe Douwstra. De elf songs op het nieuwe album zijn divers, maar wel met eenvoudige 
melodielijnen. Loonstra wil met zijn liedjes een boodschap overbrengen, zonder belerend over te 
komen. Krimp loopt als een rode draad door de nummers heen. Liedjes die daarbij aansluiten zijn 
‘Ús eigen wrâld’ en ‘De Storm’. Laatstgenoemde nummer schreef hij voor de Kleine Prijs van 
Friesland voor Singer-songwriters, waarvoor hij in de finale zat. 

Het tweede album ‘Krimp’ van Onno Loonstra 
is letterlijk klein: geen LP of CD, maar een 
USB-stick. Foto: Marit Anker

EUROPESE GELDEN VOOR 
NOORD-NEDERLAND:  
438 MILJOEN EURO 
Noord-Nederland krijgt 438 miljoen euro uit het Europese Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Just Transition Fund (JTF), in de 
periode 2021-2027. Dat is het besluit van staatssecretaris Keijzer 
(Economische Zaken) over de regionale verdeling van de EU-gelden 
voor Nederland. 

De drie provincies en de vier grote steden van Noord-Nederland 
hebben intensief samengewerkt om deze middelen te verkrijgen.

Het JTF focust op de energietransitie, waar de provincie Groningen een 
grote rol speelt. Uit dit fonds gaat 330 miljoen naar deze regio, het hele 
Noorden zal hiervan profiteren. “Het Noorden gaat dit geld gebruiken 
voor nieuwe banen in de energietransitie, precies waar de Europese 
Unie het voor bedoelt. Nieuwe werkgelegenheid is nodig, want er gaan 
20.000 banen verloren door het beëindigen van de gaswinning”, aldus 
René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen.
Drenthe en Fryslân zijn twee van de drie ‘transitiegebieden’ binnen 
Nederland: zij worden specifiek genoemd als doel van EFRO. 

‘MENSELIJKE MAAT IS 
UIT DE SAMENLEVING 
VERDWENEN’ 

Werkende Nederlanders: 77% vindt welzijn belangrijker dan 
welvaart

Maar liefst 77 procent van de werkende Nederlanders vindt 
welzijn belangrijker dan welvaart. Dit blijkt uit onderzoek van 
duurzame belegger Fair Capital Partners onder 1104 mensen in 
loondienst. 

“De angst om ook maar iets van de Nederlandse welvaart te 
verliezen heeft de afgelopen decennia geleid tot een enorme 
juridisering en bureaucratisering van de samenleving, die zich uit 
in spreadsheet-management”, zegt Jan Willem Nieuwenhuys, 
directeur van Fair Capital Partners. “Werknemers moeten zich de 
hele dag verantwoorden, omdat werkgevers bang zijn voor 
‘fouten’. Mensen komen nauwelijks nog toe aan hun ‘echte werk’; 
er wordt een samenleving gecreëerd die gestoeld is op 
wantrouwen.” 

Die conclusie wordt bevestigd door het onderzoek, zo vindt maar 
liefst 61 procent dat de menselijke maat uit de samenleving is 
verdwenen. Met 73 procent geldt dit vooral voor respondenten 
tussen de 50 en 59 jaar oud. “Het is een veeg teken als mensen 
zich te veel een nummer voelen en verloren raken in allerlei 
onoverzichtelijke organisaties en processen”, aldus Nieuwenhuys. 
“De resultaten laten zien dat de tijd rijp is voor een herijking. 
Kiezen we voor het welzijn van mensen en zetten we in op een 
duurzame circulaire economie waarin de menselijke maat centraal 
staat, of kiezen we voor nog meer welvaart met alle negatieve 
gevolgen van dien?”
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DE RELAXTE ONDERNEMER 
VAN ALEXANDER HEINE NU 
VERKRIJGBAAR
Iedereen die wel eens het gevoel heeft dat hij zich te pletter werkt 
zonder dat daar heel veel levensvreugde tegenover staat, zou het boek 
De Relaxte Ondernemer, bereik meer met minder inspanning van 
Alexander Heine (37) eens kunnen lezen. Met dit boek wil Heine 
mensen stimuleren het beste uit zichzelf te halen, om zo de wereld 
mooier, positiever en leuker te maken. 

Zakelijk succes en een gelukkig leven zijn volgens Heine sterk 
afhankelijk van je eigen keuzes. Maar welke keuzes moet je maken om 
daadwerkelijk tot een leuk en relaxed leven te komen? Heine wilde het 
zelf ook wel eens weten en ging zich erin verdiepen. Met succes. Met 
de opgedane kennis wist hij op te krabbelen uit het diepe dal waarin hij 
ongeveer tien jaar geleden verkeerde en zich op te werken tot een 
succesvolle serie-ondernemer, die tóch genoeg tijd over heeft om 
geregeld lekker te niksen, te genieten of plezier te maken. 

TIEN JAAR 
KENNISNETWERK KRIMP 
NOORD-NEDERLAND ON 
TOUR

Het jubileumjaar van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland 
(KKNN) digitaal gestart. Samen met allerlei organisaties in Noord-
Nederland heeft het KKNN in meer dan veertig Krimpcafés, 
congressen, expertmeetings en webinars de demografische 
veranderingen en de impact ervan op de leefbaarheid op de kaart 
gezet. 

In dit jubileumjaar gebruikt het KKNN allerlei (digitale) manieren om 
kennis en ervaringen te delen. Er zijn drie podcasts gemaakt met 
wetenschappers en bestuurders over de toekomst van 
krimpgebieden. In het voorjaar komt er een digitale workshop 
Futures Literacy over het omgaan met de toekomst. In november 
2021 staat een congres vol inspiratie en netwerkmomenten gepland 
om het jaar af te sluiten. Op www.kennisnetwerkkrimp.nl is steeds de 
laatste informatie te vinden. 

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland verbindt kennis, 
onderzoek en organisaties die zich bezighouden met de 
demografische transitie en bevolkingskrimp in Noord-Nederland. De 
provincies Friesland, Drenthe en Groningen zijn vanaf het begin 
partner, evenals de Hanzehogeschool Groningen en de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
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AFSCHEID VAN EEN GEMEENTE
VERHALEN VAN DELFZIJL

Op 1 januari 2021 maakt de gemeente Delfzijl deel uit van de nieuwe 
gemeente Eemsdelta, een samenvoeging van de gemeenten Appingedam, 
Delfzijl en Loppersum. Het gemeentebestuur van Delfzijl biedt inwoners 
van de huidige gemeente Delfzijl als afscheid de geschiedenis van de 
gemeente in een notendop aan.

Deze geschiedenis is weergegeven in tientallen verhalen en foto’s die met 
zevenmijlslaarzen door de tijd gaan. Daarmee ontstaat een beeld van het 
rijke verleden van Delfzijl, waar de gemeente vandaan komt en hoe zij is 
geworden zoals zij nu is.

Dit rijke verleden neemt Delfzijl mee in de nieuwe gemeente Eemsdelta, 
als fundament om de nieuwe gemeente mee verder te bouwen. Met 
‘Verhalen van Delfzijl’ wordt de Delfzijlster geschiedenis expliciet onderdeel 
van het collectieve geheugen.

Het gemeentebestuur biedt ieder huishouden in Delfzijl een gratis 
exemplaar aan, daar hebben inwoners zich massaal voor ingetekend. 
Uitgeverij Profiel heeft een extra oplage gedrukt voor oud-inwoners en ieder 
ander die geïnteresseerd is in deze prachtige geschiedenis van Delfzijl. 

VRIJ TRAINING EN COACHING 
INDIVIDUELE COACHING 
EN COMMUNICATIETRAININGEN

Vrij training en Coaching is opgericht door Jurre Hogeveen. Het bedrijf is opgericht met als 
doel om mensen te herinneren wie ze zijn en mensen bewust te maken van onbewuste 
processen. Hiervoor wordt er gebruikgemaakt van NLP-methodieken. 

Hogeveen: “NLP staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daar 
vervolgens op reageren. Met NLP ontdek, gebruik en verander je de onbewuste patronen 
om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken. Het gaat er hierbij vanuit wat werkt en 
niet wat waar is.”  

Vrij training en coaching biedt één op één coaching aan, wat gericht is op je persoonlijke 
ontwikkelproces en waar jij ondersteuning bij nodig hebt. Daarnaast verzorgt Vrij training en 
coaching communicatietrainingen voor bedrijven en organisaties en individuele coaching voor 
werknemers. Hogeveen: “Dit resulteert in betere communicatie onder collega’s, betere 
communicatie richting de klanten, het voorkomt ziekteverzuim en het vergroot het werkplezier.” 
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GEVRAAGD: 

VERSTANDIGE 
VASTGOED-
EIGENAAR*

M/V

T (050) 727 10 30 E info@normakk.nl

www.normakk.nl

Normakk is een 
officieel erkende, 

onafhankelijke 
keuringsinstantie en 
energiedeskundige.

Waarom hebben we 
je nodig - en waarom 
heb jij Normakk nodig?

In 2023 moet elk zakelijk pand in 
Nederland verplicht Energielabel C of 
hoger hebben. Samen met Normakk
ga je een waterdicht en tochtvrij ver-
beterplan opstellen, op weg naar zo’n 
felbegeerd, voldoende energie zuinig 
pand. Het scheelt straks ook nog eens 
in de beheerskosten, tot lang na 2023. 
Normakk begeleidt je op het hele  traject 
naar minimaal Energielabel C. Als 
het moet krijg je een compleet nieuw 
 Energielabel. Eind goed, al goed.
Ben jij degene naar wie we op zoek zijn? 
Aarzel niet en bel of mail ons.

Functie-eisen:
• Vooruitziende blik
•  In bezit van zakelijk pand 

met een te laag of helemaal 
géén Energielabel

•  Altijd bereid om naar praktische 
oplossingen te zoeken 

•  Liefhebber van de woorden: economisch 
rendabel, haalbaar en betaalbaar

•  In staat om naar goede 
adviezen te luisteren

*  Normakk is ook op zoek naar slimme huiseigenaren. 
Kijk op www.normakk.nl voor meer informatie.

Hét Kenniscentrum voor arbeidsrecht
in Noord Nederland

www.kenniscentrumarbeidsrecht.nl



AL EEN EEUW EXPERT IN INFRA,  

BOUW, BODEM EN PLANONTWIKKELING

Jansma Drachten: 
continuïteit óók na 100 jaar 
nog van groot belang
Zelf vierden eigenaren Piet Heslinga en George Kempenaar dit jaar ook 
een jubileum: zij zijn respectievelijk 40 en 35 jaar ‘bij de zaak’. Maar de 
onderneming die ze samen runnen steekt hen naar de kroon: Jansma Drachten 
bestaat 100 jaar. Een feest vieren om bij dit heugelijke feit stil te staan is dit jaar 
helaas niet mogelijk, maar het team van Jansma mag zich wel verheugen over 
de positie van het aannemersbedrijf: het gaat erg goed. 
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We treffen beide directeuren – coronaproof 
uiteraard – op de vestiging in Drachten. In 
Leeuwarden heeft Jansma een eigen pand, het 
plan is om uiterlijk begin 2022 ook in Drachten 
een ander pand te betrekken. “Drachten zit in 
onze naam, dan vertrek je niet zomaar. 
Daarnaast is het nodig om óók in Leeuwarden 
gevestigd te zijn: we doen daar veel projecten, 
in de gemeente Leeuwarden en omliggende 
gemeentes.” 

Digitalisering: alles in de cloud
Jansma Drachten is een moderne aannemer in 
de infra, bouw en bodem. Bruggen en 
gemalen pakken de aannemers ook graag aan, 
maar wat daarnaast opvalt is de 
vooruitstrevendheid die de Drachtsters 
tentoonspreiden aangaande het omarmen van 
de digitale vooruitgang: “We doen alles in de 
cloud!” In eigen huis werden namelijk – samen 
met een ontwikkelaar – diverse 
softwarepakketten ontwikkeld: TransFlow (een 
Grondstoffen Registratie Systeem), een 

Materieel Beheer Systeem en Topdata (een 
eigen softwarepakket). Deze worden niet 
alleen door de werknemers van de 
onderneming zelf gebruikt, maar worden ook 
aangeboden aan andere partijen in de markt. 

Bij grote werken – zoals de Ring Zuid in 
Groningen, waar vele partijen samenwerken 
– wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt. 
“Als iedereen kan meekijken in het project, 
scheelt dat enorm veel tijd en ‘ruis op de lijn’. 
Alle projectinformatie is inzichtelijk te maken, 
ook voor de mannen op de bouw én voor 
bijvoorbeeld toezichthouders van betrokken 
overheden.” Alles digitaal: geen chauffeurs 
meer met armen vol bonnen en een veel beter 
systematisch bij te houden voorraadbeheer. 
Heslinga en Kempenaar zien dan ook louter 
voordelen. En met de voorkeur die ze beiden 
hebben voor het aannemen van niet bepaald 
de gemakkelijkste klussen, is enige digitale 
snelheid een grote helpende factor. 

Innovatieve en complexe werken
Gevraagd naar voorbeelden van aansprekende 
projecten, blijken die legio. Zo is er het recent 
aangenomen werk de kadevervanging en 
-renovatie aan De Luts in Balk. “De eis om dit 
werk te kunnen aannemen was om de 
bestaande monumentale 
metselwerksegmenten heel te houden; geen 
sinecure bij enkelsteens metselwerk. Wij 
kwamen daarom met een innovatief idee: het 
boren van gaten van boven naar beneden 
door het gehele segment om daarin rvs- 
renovatie-ankers te kunnen plaatsen en deze 
vast te zetten met mortel, om de muur 
voldoende te verstevigen. Dit idee heeft 
bijgedragen het werk te winnen. De nieuwe 
damwand wordt achter de bestaande muur 
langs geplaatst.” De heren vertellen er 
enthousiast over: “Dit is een iets moeilijker 
werk en een beetje apart, dat is voor ons juist 
een mooie uitdaging.” 
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Maar ook het meewerken aan de bouw van een 
windmolenpark op de kop van de Afsluitdijk, de 
bouw van drie bruggen in de nieuwe woonwijk 
Wiarda in Leeuwarden, een rioolwerk in het 
hart van oud-Grou en de eerdergenoemde Ring 
Zuid in Groningen stellen Jansma Drachten voor 
uitdagingen die gretig worden aangenomen. “Je 
kunt niet elke aanbesteding winnen, maar dit 
soort werken mogen uitvoeren zijn wel de kers 
op de taart.” Bovendien wordt Jansma vaak 
gevráágd mee in te schrijven. “We zijn een hele 
bekende speler op het gebied van asfalt en 
betonbouw; er wordt al snel aan ons gedacht.” 
Niet in de laatste plaats omdat Jansma een 
eigen asfaltploeg heeft, maar ook omdat het 
aannemersbedrijf samen met een aantal 
partners nieuw en duurzaam asfalt ontwikkelt. 
Zo wordt bijvoorbeeld gebruikt asfalt gerecycled 
en wordt nieuw asfalt op lage temperatuur 
geproduceerd: zo wordt een aanzienlijke 
CO2-reductie bereikt, primaire grondstoffen 
bespaard en een behoorlijke geluidsreductie 
wordt gerealiseerd.

Ook bij rioolwerken en vele projecten voor 
Wetterskip Fryslân en de grotere Friese 
gemeenten zijn de bekende groene busjes en 
materieel van Jansma Drachten vaak te vinden. 
“We zijn inderdaad behoorlijk herkenbaar en 
werken vooral hier in het Noorden, met name 
in Friesland en Groningen.” 

Met de tijd meegaan, óók dit jaar
In dit coronajaar verlopen veel zaken anders 
dan anders, maar Heslinga en Kempenaar 
concluderen zo tegen het einde van 2020 dat 
het dit jaar eigenlijk nog drukker is geweest dan 
vorig jaar. “We hebben een aantal mooie 
aanbestedingen gewonnen, ook voor grotere 
werken. Daar zijn we blij mee. Samen met twee 
andere bedrijven zijn we eigenaar van de 
asfaltcentrale in Kootstertille. We zijn tevens 
mede-eigenaar van baggerdepot Eastersanding 
in Drachten, waar licht verontreinigde grond en 
baggerspecie wordt hergebruikt. En onze 
planontwikkeling heeft enkele industrieterreinen 
en woonlocaties in de verkoop.”

Waar Heslinga zich vooral met de lopende 
zaken van het bedrijf bezighoudt, heeft 
Kempenaar bovendien ook nog eens zitting in 
het bestuur van Bouwend Nederland en in de 
Raad van Toezicht van SOMA 
Bedrijfsopleidingen. 

Toch vinden de directeuren nog tijd om ook de 
ontwikkelingen in hun branche, bijvoorbeeld 
op het gebied van duurzaamheid, op de voet 
te volgen. “Als wij kansen zien, gaan we daarin 
mee. Zowel op het gebied van het vervangen 
van materieel als op het gebied van 
samenwerken met partners. Het geheim van 
een moderne aannemerij is wat ons betreft 
met de tijd meegaan en de continuïteit 
voortdurend blijven waarborgen. Daarmee kun 
je zomaar nog eens honderd jaar vooruit.” <

‘Het geheim van een moderne aannemerij is 
wat ons betreft met de tijd meegaan’
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FGD INTRODUCEERT COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING 

VOOR NOORDELIJKE BEDRIJVEN

‘Wij geloven in de 
kracht van de regio’
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Een collectieve zorgverzekering 
voor noordelijke bedrijven en 
hun werknemers; waarbij de klant 
álle voordelen geniet die je van 
een regionale verzekering mag 
verwachten. Binnen de gelederen 
van FB Oranjewoud, de stichting die 
met initiatieven en investeringen de 
noordelijke economie wil stimuleren, 
is het een lang gekoesterde wens.  
Die handschoen is dit jaar in goed 
overleg opgepakt door het regionale 
verzekeringsbedrijf FGD. De stip 
op de horizon is de oprichting van 
een noordelijke coöperatie, waarbij 
het regionale bedrijfsleven zélf de 
optimale regie krijgt over alles wat 
met zorgverzekeringen te maken 
heeft. Maar FGD doet het graag in 
kleine stapjes. ‘Van de vloer op de 
zolder springen heeft geen zin’ aldus 
Sjoeke van den Akker-Keizer, Hoofd 
Zorg en Inkomen. ‘En dat past ook 
absoluut niet bij ons.’

Het kantoor aan de Balthasar Bekkerwei 
onthult nog iets meer van het DNA van het 
bedrijf. De inrichting is transparant, met veel 
glazen wanden tussen de kantoren. Op de 
muur van de vergaderzaal prijkt de trots van 
FGD; in logo’s verbeeld de vloot van op dit 
moment 15 zelfstandige partnerkantoren die 
allen onder de FGD-vlag vanuit dezelfde visie 
werken: verzekeren is mensenwerk en dat 
betekent midden in de markt staan. “Dichtbij 
en altijd aanspreekbaar zijn. Dat is ook het 
mooiste van ons werk”, zegt Sjoeke.

Intussen schuift ook medewerker Daisy 
Schonenberg aan. Zij is relatief nieuw; de 

gestage groei van FGD was voor haar een 
carrièrekans: “Ik heb international business 
gestudeerd, dus ja, wel een beetje verrassend 
dat ik hier ben terecht gekomen. Maar dat is 
ook mooi aan het leven. Het hoeft niet 
voorspelbaar te zijn. Ik trof hier een 
vooruitstrevend bedrijf aan dat iets bijzonders 
wil doen voor de Friese regio; dat sprak me 
enorm aan.”

En hoe zou zij haar nieuwe werkgever in het 
kort willen kenschetsen? “Wij willen altijd 
waarmaken wat we beloven. Niet te veel 
praatjes; gewoon de zaken voor noordelijke 
bedrijven heel goed regelen.”

Primeur
“Deze collectieve zorgverzekering die we nu 
voor het eerst op de markt introduceren is 
daarvan een voorbeeld”, aldus Sjoeke. “Het is 
een primeur die we lang hebben voorbereid. 
Niet alleen FB Oranjewoud is enthousiast over 
dit initiatief; ook de samenwerkingspartner 
Aevitae is enthousiast. Aevitae biedt al jaren 
zorgverzekeringen aan voor bedrijven in 
Nederland via onder ander EUCARE. Doordat 
wij een partnership met Aevitae zijn aangegaan 
hebben we direct het volume om met 
zorgaanbieders in onze regio écht belangrijke 
afspraken te kunnen maken.”
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Voordelen
De voordelen voor noordelijke werkgevers en 
hun medewerkers zijn volgens de dames heel 
duidelijk samen te vatten: “Ten eerste geniet je 
bij onze collectieve zorgverzekering uiteraard 
de collectieve korting die je mag verwachten”, 
aldus Daisy. “Dan zijn er de korte lijnen”, zo vult 
Sjoeke aan. “Je hebt altijd te maken met vast 
contactpersonen, die je bij wijze van spreken 
ook gewoon in je netwerk, of op straat 
tegenkomt.” 

Ook de keuzemogelijkheden die FGD zorg 
biedt zijn onderscheidend, zo leren we. Sjoeke: 
“We hebben de budgetpolis en de naturapolis, 
maar ook een zogenaamde ‘restitutiepolis’, 
waarbij de verzekerde helemaal zélf mag 

bepalen waar hij of zij de verzekerde zorg 
inkoopt. Wie dat ook is; er geldt een honderd 
procent vergoeding van het marktconforme 
tarief.”

Geen omzetplafond
En dan is er nog het veelbesproken 
‘zorgplafond’, of ‘omzetplafond.’ Heel 
eenvoudig: daar doet FGD Zorg niet aan, zo 
vernemen we. Sjoeke: “Iedereen in Nederland 
merkt dat zorgkosten toenemen. De grote 
spelers in de markt hanteren daarom een 
zogenaamd ‘omzetplafond.’ Dat is wel 
begrijpelijk met het oog op kostenbeheersing, 
maar er zitten ook grote nadelen aan. Stel een 
werknemer heeft een knieoperatie nodig en 
kan hierdoor niet werken. Het kan voorkomen 

dat aan het einde van het jaar het 
omzetplafond bij het ziekenhuis is bereikt en hij 
daardoor langer op de operatie moet wachten. 
Dat vinden wij zeer onwenselijk. Wij hanteren 
een dergelijk plafond daarom niet. 

Betekent dit dan automatisch hogere premie? 
Nee dus, aldus Sjoeke. “Wij willen écht wat 
meer bieden en dat voor marktconforme 
premiebedragen. Uiteindelijk laten wij ons 
immers leiden door die droom, om binnen 
enkele jaren te groeien naar een coöperatieve 
collectieve zorgverzekering voor alle noordelijke 
werkgevers en werknemers. Zeg maar dat 
‘Mienskip-gevoel.’ Wij geloven in de kracht van 
de regio.” <

FGD
FGD staat voor ‘Friesland, Groningen, Drenthe.  Het bedrijf is in 2013 voortgekomen uit Friesland Bank Assurantiën. De toenmalige oprichters 
wilden een zelfstandig verzekeringsbedrijf, dat dichtbij de markt staat. Dat is inmiddels gelukt. Inmiddels is FGD uitgegroeid tot een regionale 
speler van formaat, dat wordt gedragen door 15 zelfstandig opererende ‘partnerkantoren’.

Kijk voor meer informatie over FGD op www.fgd.nl en voor FGD Zorg op www.fgdzorg.nl
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KOMPLEET IN... 
(THUIS) KANTOOR INRICHTING 

WWW.DATAS.NL
DRACHTEN, GRONINGEN, 
SNEEK & LEEUWARDEN

  Uitstekend bereikbaar
  Ondernemen in het groen
  Gunstig ondernemersklimaat
  Supersnel internet
  Mooie woonomgeving 

Bedrijvenpark
Leeksterveld

www.leeksterveld.info

Meer informatie bij de 
gemeente Westerkwartier 
via telefoonnummer 
14 0594. Of kijk op:

Drachten

Groningen

Roden
Leek

De B2B webshop voor verpakkend Nederland!

www.dutchboxx.shop



EEN BEETJE DOM
Wie is er slim genoeg om vooraf zijn eigen domheid te overzien? Ik moet 
bekennen: ik ook niet, meestal pas achteraf. Bij de supermarkt in Jubbega 
staat een vrouw zonder lege flessen voor de flessenautomaat. Ik wacht 
geduldig met mijn boodschappenkrat met lege flessen tot ik aan de beurt 
ben. Terwijl ik me afvraag waarom zij zonder ook maar één lege fles voor die 
automaat staat, haalt zij haar bankpas tevoorschijn en probeert die in de 
gleuf te duwen waar normaal gesproken de flessenbon uitkomt. Dat lukt niet 
en dan dringt het tot haar door dat ze voor de verkeerde automaat staat. Ze 
stapt snel twee meter naar links, naar de losse geldautomaat. Glimlachend 
over deze vergissing stap ik naar voren. 

Zelfverzekerd leg ik de eerste fles op de lopende band in de automaat. Met 
een luide piep geeft de automaat de fles terug. Het is een lege wijnfles, net 
als de rest van de flessen in mijn krat, en daarop heeft nog nooit statiegeld 
gezeten. Aan domheid is nooit gebrek. Het mooie aan domheid is dat het 
iedereen kan overkomen, hoe slim je ook bent. In onze drang naar 
duurzame transities doen we natuurlijk ook domme dingen, dat kan niet 
uitblijven. Door de overtuiging dat het heel belangrijk is wat we aan het doen 
zijn, worden we juist extra vatbaar voor domheden. 

Denk aan windmolenwieken die niet recyclebaar bleken en aan 
overambitieuze projecten om bestaande woonwijken nu al van het 
aardgasnet af te koppelen. Nog een voorbeeld: de aanleg van zonneparken 
op landbouwgrond. De subsidies zijn zo hoog dat boeren een heel 
aantrekkelijke huurprijs kan worden geboden, waarna de goede grond, die 
ook voor voedselproductie kan dienen, wordt vol gezet met zonnepanelen. 
Ongetwijfeld gaat de gifspuit er ook nog aan te pas komen om hoog onkruid 
tussen de panelen te weren. Hoe duurzaam is dat? Terwijl er nog zoveel 
grote daken liggen die kunnen worden gebruikt, of parkeerterreinen die met 
panelen kunnen worden overdekt. Voor de ontwikkelaars van zonne-
energieparken met een door de overheid gesubsidieerd verdienmodel is dat 
veel meer moeite. Die willen snel hectares vullen, en we hadden toch haast 
met de energietransitie? 

Het is te hopen dat de leercurve steil is en we ons steeds sneller bewust 
worden van de domheden die we in naam van de duurzaamheid begaan. 
Net als in het klassieke voorbeeld van de man die op de boomtak zit die hij 
aan het afzagen is en die er snel achter zal komen wat hij in zijn ijver over het 
hoofd ziet. <

Sytze Keuning 
Bioclear Earth

KIJK OP DOMHEID IN DE NAAM VAN DUURZAAMHEID
C

O
L

U
M

N

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL 33



Maritieme sector
Leverancier Visser Assen merkt sinds de 
introductie van de Trimble XR10 dan ook sterke 
belangstelling vanuit andere sectoren dan 
Bouw en Infra voor het nieuwe systeem: “De 
maritieme sector heeft het bijvoorbeeld 
ontdekt als kostenbesparende tool”, vertelt 
productspecialist Lykle Stegenga. “Waar 
vroeger gespecialiseerde monteurs de wereld 
over werden gevlogen als er een probleem was 
op een zeeschip, is het nu zo dat iemand op 
het schip met de Trimble XR10 naar het 
probleem kijkt, terwijl de monteur in de 
thuishaven met Microsoft Teams op pc, laptop 
of tablet meekijkt en vertelt wat er moet 
gebeuren. Ook kan degene die meekijkt 
markeringen aangeven of foto’s projecteren in 
de bril. De nieuwe Hololens 2 van Microsoft 
geeft haarscherpe beelden, die realtime 
verschijnen.”

Werken op afstand
De krachtenbundeling van de Amerikaanse 
tech-giganten Microsoft en Trimble heeft 
hiermee een geavanceerd en hoogwaardig 
systeem opgeleverd, dat voldoet aan hoge 
kwaliteitseisen. Stegenga denkt dan ook dat 
meer sectoren interesse zullen tonen, helemaal 
nu -door Corona- werken op afstand de norm 
is geworden. In elke sector is wel een 
toepassing te vinden voor het haarscherp mee 
kunnen kijken -en communiceren- op afstand. 
Al was het alleen maar om een aanstaande 
uitbreiding of herinrichting van een 
bedrijfspand goed in beeld te krijgen.

Visser Assen begrip
Het ruim 45 jaar geleden opgerichte Visser 
Assen is vanaf het begin gecertificeerd 
leverancier van Trimble-producten in de 
Benelux. De XR10 maakt deel uit van de 
productgroep Layout van Visser Assen, één van 

de zes productgroepen, naast 
Bouwplaatsinrichting, Inframaterieel, 
Wegbebakening, Bouwlasers en Onderhoud & 
Service. Op deze terreinen timmert de Asser 
onderneming behoorlijk aan de weg en is 
daarmee als leverancier een begrip geworden. 
Mede dankzij een gewaardeerde efficiënte 
werkwijze: “We hebben in ons moderne 
magazijn vrijwel alles ruim op voorraad, zodat 
we supersnel kunnen leveren. Ook bieden we 
persoonlijke service en zijn we op allerlei 
manieren bereikbaar voor de klant, die we 
graag uitnodigen voor een kop koffie en een 
rondleiding”, benadrukt Stegenga. “Uiteraard 
hebben we de Trimble XR10 ook op voorraad, 
ik laat geïnteresseerde ondernemers graag 
zien hoe het werkt”, klinkt het uitnodigend. <

www.visser-assen.nl 
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Trimble XR10: 
Bouwhelm 

met Hololens 2 
maakt furore

De Trimble XR10 maakt momenteel furore in de Bouw en Infra, maar ook daarbuiten. 
Dit nieuwste staaltje hi-tec vernuft bestaat uit een bouwhelm met een Hololens 2 en 

een geavanceerd communicatiesysteem (met onder meer bone conduction; geluid 
via de botten achter de oren). De drager ziet op locatie een mix van de realiteit en een 
3D-model dat voor die locatie bestemd is. Collega’s of externe specialisten kunnen op 

afstand meekijken, -projecteren, -luisteren en -praten. Ideaal voor real-time maatvoering 
in de Bouw en Infra, maar bijvoorbeeld ook voor monteurs op locatie.
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HEIJMANS WONINGBOUW NOORD 

Bijna 100 jaar jong 
en volledig van deze tijd
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‘Ik woon al in een huis’
“We bouwen niet voor onszelf”, zegt 
Commercieel Manager Hille de Haan. En met 
een glimlach: “ik woon al in een huis. Het mooie 
is, het is een huis dat mij past als een jas. Het is 
heerlijk een plek te hebben waar ik mij fijn voel. 
Dat komt natuurlijk door mijn gezin, maar het 
huis en de woonomgeving levert de basis voor 
een fijne en gezonde leefomgeving. Als ik nu 
denk dat mijn beleving ook die van een ander 
is, sla ik de plank mis. Wat de bewoners 
wensen, dat is ons uitgangspunt bij de bouw 
van woningen.”

‘Luisteren is niet genoeg’
Bedrijfsleider Martin Brouwer haakt hierop in: 
“Het gesprek met de opdrachtgever is daarbij 
belangrijk. Men zegt: ‘begrijpend’ luisteren is 
vaak de sleutel tot succes. Investeren in de 
relatie en elkaars ‘taal’ spreken en begrijpen is 
de basis.”

“Als het op de één of andere manier niet lukt, 
dan moet je ook de vraag stellen: zijn wij de 
juiste partner voor die ander? Bedenk dat een 
bouwproject een langdurig project is. Het is van 
belang om dat samen aan te gaan, samen de 
doelen voor ogen te hebben en te houden. 
Vertrouwen op elkaars expertise en goede 
intentie hoort daarbij. Dat vereist proactief 
werken aan een goede relatie.”

‘Daar krijgen we duurzame energie van’
In die samenwerking ontstaan nieuwe ideeën 
waarbij de bewoners van de woningen centraal 
staan. Voorbeelden zijn de verplaatsbare ONE 
en de XS-woningen en meer variaties van 
woningen die aansluiten bij de woonwens van 
nu en in de toekomst. “Een woning is meer dan 
een dak boven je hoofd, een plaats om te 
slapen. De woning draagt bij aan welzijn en de 
gezondheid van haar bewoners. Overigens 
gaat het daarbij niet alleen om de woning, ook 
de omgeving, de wijk, moet een harmoniërend 
geheel zijn. Met variatie in bouw, variatie in 
materiaalgebruik, door groen en water toe te 
voegen en met oog voor biodiversiteit. Zoveel 
mogelijk CO2-neutraal woningen realiseren is 
daarbij vanzelfsprekend. Dat geldt voor 
nieuwbouw, maar ook bestaande bouw 
verduurzamen wij regelmatig. Zo kan het 
thuisgevoel starten als je je woonwijk inrijdt. Dat 
is ons doel en dat met elkaar realiseren geeft 
ons duurzame energie.”

‘Jonge mensen met een frisse blik ‘
“De persoonlijke aanpak, dat is de ‘collectieve 
ambitie’ van al onze medewerkers”, zegt Martin. 
“Ruimte geven aan elkaar en persoonlijke 
ontwikkeling met, bijvoorbeeld, onze Heijmans 
Academy is daar onderdeel van. Goede 
contacten met opleidingen, jonge mensen met 
een frisse blik aantrekken en de huidige kennis 
en kunde overbrengen en borgen, hoort daar 
ook bij. Zo komen we tot mooie resultaten die 
passen bij deze tijd en die van morgen.” <

Heijmans is al sinds jaar en dag de 
bouwspecialist die activiteiten in 
vastgoed, bouw & techniek en infra 
combineert in de werkgebieden 
Wonen, Werken en Verbinden. Een 
gesprek.

MARTIN BROUWER
Functie: Bedrijfsleider
Geboren: 3 oktober 1968
Burgerlijke staat: gehuwd, twee 
bonuskinderen
Hobby’s: leuke dingen doen met mijn gezin. 
voetbaltraining / MTB / vissen

HILLE DE HAAN
Functie: Commercieel Manager
Geboren: 11 mei 1956
Geboorteplaats: Stiens
Burgerlijke staat: gehuwd, drie uitwonende 
kinderen en trotse opa
Hobby’s: trompet spelen in een dweilorkest 
/ sport for fun
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CIV WATER

De denkende 
handen van de 

watersector
Op de WaterCampus Leeuwarden werken bedrijven, onderwijs 

en studenten dagelijks aan innovatieve watertechnologische 
oplossingen. Oplossingen die ook om praktische uitvoering 

vragen. Mbo’ers hebben hierin een sleutelpositie. Op de 
WaterCampus ontpopte het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap Water (CIV Water) zich afgelopen jaren tot 
ontwikkelplaats voor vernieuwend mbo-onderwijs binnen de 

watersector. Programmamanager Pieter Hoekstra: “Met CIV 
Water zetten wij in op de ontwikkeling van studerende en 

werkende mbo’ers tot excellent vakman binnen de watersector.” 

Hybride onderwijs
De praktijkvraag van het bedrijfsleven zou 
centraal moeten staan binnen het technische 
mbo-onderwijs, vindt Pieter Hoekstra. Binnen 
het traditionele onderwijs is dat helaas nog 
lang niet altijd het geval: “Daarvoor staan 
theorie en praktijk binnen de opleiding te ver 
uit elkaar. Ook de afstand tussen bedrijfsleven 
en onderwijs is nog te groot.” Met partners uit 
bedrijfsleven en onderwijs werkt CIV Water 
daarom aan de ontwikkeling van hybride 
onderwijs. Hoekstra: “Binnen dit concept gaan 
studenten direct met een casus uit de praktijk 
aan de slag. Dat betekent dat ze hun 
theoretische kennis direct in de praktijk 
moeten toepassen.” 

Studenten kunnen gebruik maken van de 
proefopstellingen van het Water Applicatie 
Centrum (WAC) van Hogeschool Van Hall 
Larenstein. Maar daarnaast gaan ze ook op 

locatie aan de slag. CIV Water werkt nauw 
samen met MBO Life Sciences Leeuwarden. 
Eenmaal uitontwikkeld, kan de hybride 
onderwijsvorm model staan voor onderwijs in 
andere vakgebieden, aldus Hoekstra: ”Want 
ook buiten de watertechnologie leeft de 
behoefte aan vernieuwende onderwijsvormen 
die theorie en praktijk samenbrengen.” 

Watertechnologie voor het MKB
CIV Water kan daarnaast veel betekenen voor 
het MKB. Hoekstra: “Zo bieden we 
medewerkers ontwikkelingsmogelijkheden. Stel 
je hebt een productielocatie waar afvalwater 
gezuiverd moet worden voor lozing. In zo’n 
geval kunnen we een medewerker een 
praktijkgerichte cursus waterbehandeling 
bieden. Met die nieuwe kennis en vaardigheid 
kun je als bedrijf het zuiveringsproces 
optimaliseren. Zo zijn er veel praktijksituaties bij 
installatiebedrijven, pompenbouwers of 
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productiebedrijven, waar extra kennis op het 
gebied van watertechnologie het verschil kan 
maken. Omdat medewerkers overdag werken, 
is het mogelijk om diverse cursussen ’s avonds 
te volgen.”  

Kennis delen binnen Europa
Het CIV doet het goed met het mbo en dat blijft 
ook in Brussel niet onopgemerkt. Met 
financiële steun uit Brussel ontwikkelt CIV 
Water een platform voor kennisuitwisseling 
met 5 regionale regio’s: Malta, Schotland, 
Letland, Tsjechië en België. Hoekstra: “We gaan 
wederzijds kennisdelen, en studenten en 
docenten uitwisselen. Wij weten veel over 
onderwijsvernieuwing en watermanagement. 
Een land als Malta is weer specialist op het 
gebied van ontzouting van drinkwater. Ons 
grondwater verzilt en een bedrijf als Vitens kan 
met deze kennis zeker haar voordeel doen.”

Buitenlandstages
Nu met corona ligt het even stil, maar de 
bedoeling is dat mbo-studenten straks de kans 
krijgen om in het buitenland ervaring op te 
doen. Pieter Hoekstra: “Ik noem  mbo’ers ook 
wel de denkende handen binnen de 
watersector. Het is belangrijk dat zij zich, net als 
hbo– en wo-studenten, optimaal kunnen 
ontwikkelen. Een buitenlandstage waarmee je 
niet alleen nieuwe kennis maar vooral ook 
levenservaring op kunt doen, hoort daarbij.”  <

PIETER HOEKSTRA

Functie: Programma Manager CIV Water 
Geboortedatum: 26 juli 1968
Woont in: Goutum
Burgerlijke status: Ongehuwd en trotse 
vader van 3 zonen
Hobby’s: Voetbal, zang en dans
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Delta Geoconsult 
combineert techniek 
met beheersing 
uitvoeringsrisico’s 
en kosten

“Nederland is een land van klei, veen 
en zand, waarbij vooral in het noorden 
en westen vrijwel elk bouwwerk van 
enige omvang op palen moet worden 
gefundeerd. In het oosten en zuiden 
van Nederland kon van oudsher 
vaak direct op het zand worden 
gefundeerd, maar de gebieden met 
goede ondergrond worden ook daar 
schaars. Daarnaast komen er nieuwe 
funderingstechnieken op de markt, en 
worden op bouwprojecten niet zelden 
de uitvoeringsrisico’s onderschat - juist 
in de funderingstechniek met steeds 
wisselde bodemomstandigheden - en 
dreigen de kosten in de uitvoeringsfase 
dan snel onbeheersbaar te worden. 
Dit is precies het marktsegment waar 
Delta Geoconsult haar meerwaarde 
kan bieden, maar dan bij voorkeur 
vroegtijdig in het ontwerpproces.” Aan 
het woord is Sikko Doornbos, de man 
achter Delta Geoconsult. 

Ervaring
Delta Geoconsult is een relatief jong 
raadgevend ingenieursbureau voor 
grondmechanica en funderingstechniek, maar 
wel met veertig jaar ervaring in huis, zowel in 
Nederland als elders in Europa. Ing. Sikko 
Doornbos – geboren en getogen in het 
noorden - heeft zijn sporen verdiend in zowel 
het ontwerp van funderingen als in de 
praktische uitvoering ervan voor zeer 
uiteenlopende projecten. Niet alleen in 
Nederland maar ook elders in Europa; van 
Finland tot Portugal en van Schotland tot 
Hongarije. 

Tot de klantenkring behoren landelijk of lokaal 
opererende aannemers en ingenieursbureaus, 
maar ook (soms buitenlandse) opdrachtgevers in 
de bouw en industrie. Hierdoor behoren ook 
buitenlandse relaties met bouwplannen in 
Nederland tot de opdrachtgevers. Doornbos: 
“Zoals nu voor een Engelse opdrachtgever voor 
een bouwproject in stedelijke omgeving in 
West-Nederland. En we hebben ook twee Duitse 
opdrachtgevers: één voor een industrieel project 
in Noord-Nederland en één in Zuid-West-
Nederland.” Delta Geoconsult wordt ingeschakeld 
voor kennis van de Nederlandse 
bodemgesteldheid, normen én haar marktkennis. 

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL 41



Grodal Expeditie B.V. is een volledig onafhankelijke Expediteur en een gecertificeerd 
douane-vertegenwoordiger. Grodal is ruim 25 jaar actief en vanaf de start van 
de onderneming al gevestigd in Veendam. Grodal onderscheidt zich door de 
deskundigheid met betrekking tot de douaneformaliteiten, de know how van het 
gehele logistieke proces en de stelregel: afspraak is afspraak.

•  Grodal staat voor kwaliteit.
•  Grodal heeft een enorm netwerk van agenten wereldwijd.
•  Grodal heeft ook een logistiek adviserende rol richting zijn klanten. 
•  We zijn dan ook zeker een dienstverlenend bedrijf in de brede zin van het woord!
•  Verder is Grodal volledig onafhankelijk en kiest steeds lokale partners die voor het 

betreffende traject optimaal presteren. Wij voeren de regie over een logistieke keten 
en kiezen voor u de meest efficiënte wijze van vervoer.

•  En als douane-vertegenwoordiger en AEO gecertificeerd bedrijf kunnen wij ook alle 
douaneformaliteiten voor u afhandelen.

Grodal Expeditie B.V.
Boven Oosterdiep 96, Veendam
P.O. Box 423, 9640 AK Veendam
The Netherlands

Tel. +31 (0)598 612725
Fax +31 (0)598 615229
e-mail: jager@grodal.nl // website: www.grodal.nl

VAT: NL801838617B01 / EORI: NL801838617
Trade Register Groningen: 02330341

Bent u op zoek naar een 
betrouwbare partner voor het beheer, 
onderhoud of de verduurzaming van 
uw gebouwinstallaties? Dan staan onze 
collega’s in uw regio graag voor u klaar.

Technisch dienstverlener 
met oog voor 
de toekomst.

Groningen 
050 - 302 63 00 
infogroningen@vandorp.eu

Heerenveen
0513 - 640 178
infoheerenveen@vandorp.eu

Meer weten of wilt u contact opnemen met één van onze 
andere vestigingen? Ga dan naar vandorp.eu.



Unieke werkwijze door integrale 
aanpak
Grondonderzoek bestaat in Nederland veelal 
uit sonderingen, soms aangevuld met boringen 
en laboratoriumonderzoek. Op basis van de 
resultaten van zo’n grondonderzoek wordt 
voor ieder bouwproject - van een woning tot 
een groot industrieel project - een 
funderingsadvies opgesteld. Doornbos vertelt: 
“Delta Geoconsult voert zelf geen 
grondonderzoek uit, maar onderscheidt zich 
door een integrale aanpak van 
funderingsadvies, inclusief risico-assessment 
en kostenbeheersing. In overleg wordt met de 
opdrachtgever een programma van eisen 
opgesteld. Dit zijn technische aspecten zoals 
belastingen vanuit de constructie en 
vervormingseisen, maar ook omgevingseisen 
zoals mogelijke geluids- en/of trillingshinder bij 
heiwerk. Daarnaast wordt bij de keuze van een 
funderingssysteem goed gekeken naar 
uitvoeringsrisico’s van het funderingssysteem 
zelf, maar ook voor de directe omgeving 
(belendende gebouwen). Tenslotte kunnen ook 
mogelijke alternatieven én de kosten in 
beschouwing worden genomen - ‘trade-off’ - 
om samen met de opdrachtgever tot een 

technisch-economisch zo optimaal mogelijke 
keuze te komen.” 

Moderne funderingstechnieken
De laatste decennia zijn in Nederland een groot 
aantal verschillende nieuwe 
funderingstechnieken ontwikkeld of vanuit het 
buitenland geïntroduceerd, vertelt Doornbos. 
“Waaronder in-de-grond-gevormde systemen 
zoals Vibro-palen, trillingsvrije 
mortelschroefpalen en grondverdringende 
paalsystemen, uitgevoerd met of zonder 
groutinjectie, combi-palen enz., ieder vaak met 
een specifiek toepassingsgebied. Niet zelden 
wordt (te) snel gekozen voor het goedkoopste 
systeem. In de keuze voor een 
funderingssysteem zijn de plaatselijke 
bodemomstandigheden vaak een beperkende 
en soms ook onderschatte factor van belang. In 
zeer slappe ondergrond kan dit leiden tot 
onvoorziene risico’s en problemen. Andere 
systemen hebben weer beperkingen in (te) 
harde zandlagen. Ook grondwaterstanden en 
laagopbouw van de bodem kunnen de keuze 
sterk beïnvloeden.” Door de lange en brede 
praktijkervaring is Delta Geoconsult in staat 
hierin optimaal en deskundig te adviseren. 

Adviezen gaan verder dan technisch 
voorstel
Doornbos legt uit Delta Geoconsult 
onderscheidend adviseert, met een 
funderingsadvies op technische gronden 
(belastingen uit de constructie en plaatselijke 
bodemgesteldheid), maar zo nodig mede op 
basis van een goede kosteninschatting, 
alternatieven en een gedegen risicoanalyse van 
de uitvoeringsaspecten, ruim voorafgaande 
aan de uitvoering. “Voor buitenlandse 
opdrachtgevers komt daar de kennis van de 
Nederlandse normen en markt bij. Wij 
ondersteunen ook bij de selectie van 
Nederlandse uitvoerende partijen. Delta 
Geoconsult is bovendien door alle 
praktijkervaring in staat de uitvoering van 
relatief eenvoudige tot de meest complexe 
funderingen te begeleiden, de 
uitvoeringsgegevens te beoordelen en bij 
eventuele uitvoeringsproblemen snel 
mitigerende maatregelen voor te stellen om 
daarmee tijd en kosten in de uitvoeringsfase 
beheersbaar te houden.”  <
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Glas:
hoogwaardig en 

onderhoudsarm met 
een tijdloze uitstraling

Of het nu om deuren, wanden of complete gevels gaat: glazen constructies geven elk gebouw en interieur een tijdloze 
uitstraling. Dat geldt voor zowel moderne als historische (bedrijfs-)panden. Het hoogwaardige en onderhoudsarme glas blijft 

altijd mooi -in wat voor vorm of kleur dan ook- en biedt een heldere kijk op het moois wat er voor of achter zit. Van groot 
belang voor een duurzaam resultaat is wel dat het materiaal en de constructie van de hoogste kwaliteit zijn. Reden voor veel 
aannemers -groot en klein- in Noord-Nederland om samen te werken met het gerenommeerde bedrijf Glas-IDee uit Emmen.
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Schiphol
Glas-IDee levert en plaatst sinds 2010 glas voor 
alle denkbare bouwprojecten. Vele 
woontoepassingen, maar ook complete 
buitengevels, balustrades of wanden. De 
bedrijfsbrochure en de website laten prachtige 
voorbeelden zien in Noord-Nederland, maar 
ook daarbuiten, tot aan Schiphol toe. Dichterbij 
huis vinden we de bijzondere glazen 
constructies van Glas-IDee onder meer in 
Wildlands (ijsberenverblijf), het Drents 
Landschap (verbindingsgang tussen de 
historische panden) en het moderne Asser 
winkelcentrum Triade.

Vakmanschap
Bij alle projecten komt veel vakmanschap 
kijken; het vakmanschap van directeur Gert 
Auwema en zijn team van zeven specialisten. In 
goed overleg met aannemers en architecten 
worden nauwgezette berekeningen en de 
juiste materiaalkeuzes gemaakt, voor het beste 
resultaat. “Veiligheid staat natuurlijk voorop, bij 

een materiaal als glas. Daar zetten wij onze 
expertise volledig voor in. We werken 
uitsluitend volgens het huidige bouwbesluit, 
hebben een eigen VCA-gecertificeerd 
montageteam dat voor elke opdracht het juiste 
materieel inzet, en we kiezen last but not least 
voor materialen van de hoogste kwaliteit, uit de 
EU. Letselwerend, gehard en met de juiste 
dikte. Niettemin kunnen we dat voor een goede 
marktconforme prijs doen, dankzij scherpe 
inkoop.”

Goede naam
“Daarbij komt”, zo vervolgt de Emmer 
ondernemer, “dat wij staan voor onze kwaliteit, 
voor eerlijk zaken doen en het motto afspraak 
is afspraak. Hoe bijzonder het project ook is, wij 
lossen elk probleem op met onze ervaring, 
creativiteit en vakmanschap.”

Met deze werkwijze heeft Glas-IDee inmiddels 
een goede naam opgebouwd bij architecten en 
aannemers die in Noord-Nederland actief zijn. 

Ook particulieren weten het bedrijf aan de 
Handelsweg 3b in Emmen te vinden, als het 
gaat om glazen deuren, wanden en allerlei 
interieur-elementen. Ook levert Glas-IDee 
veranda’s en zonweringen aan de particulier. 

Showroom
De schitterende showroom van 800 vierkante 
meter, achter het stadion van FC Emmen, is 
een bezoekje zeker waard. “Dat weten ook de 
aannemers die met ons samenwerken; ze 
sturen hun klanten altijd even naar onze 
showroom, zodat ze een goede indruk kunnen 
krijgen van wat er zoal mogelijk is en hoe de 
kwaliteit die wij leveren er uit ziet.”

Voorbeelden zijn ook te vinden op de website 
www.glas-idee.nl. <
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Nieuwbouw, Onderhoud & Refit.
Motoren, Scheepsinstallatie & Elektra.

Navigatieapparatuur & Vuilwatersystemen.
Hybridesystemen & Polyester reparaties.

Poetsen, Antifouling etc.

www.jachtservicezuiderbaan.nl
info@jachtservicezuiderbaan.nl

Vuurtorenweg 21
8531 HJ Lemmer

Tel. 06-226 638 16

Nieuwbouw, Onderhoud & Refit.
Motoren, Scheepsinstallatie & Elektra.

Navigatieapparatuur & Vuilwatersystemen.
Hybridesystemen & Polyester reparaties.

Poetsen, Antifouling etc.

Goodwin
Business Improvement

Producten, processen en technieken veranderen steeds sneller, dat 
stelt steeds nieuwe eisen aan kennis en vaardigheden van 
uw vakmensen.

Ik help bedrijven, en vakmensen optimaal te presteren, onder steeds veranderende 
omstandigheden, dat noem ik duurzaam vakmanschap. Vakmanschap van uw 
mensen bepaalt de prestaties (productiviteit) van uw bedrijf. Hoe zit dat voor uw 
bedrijf? Presteren uw mensen wat u van hen verwacht? vandaag? Ook volgend 
jaar? of over 3 jaar? Ik realiseer duurzaam vakmanschap, Door vakmensen nieuwe 
skills aan te leren, afgestemd op de ontwikkeling en de plannen van uw bedrijf. 
Uw bedrijf verandert, nieuwe klanten, nieuwe producten, nieuwe machines . 
Ervaren vakmensen die vertrekken, nieuwe mensen die binnenkomen in uw bedrijf. 
Veranderingen die veel van u en uw vakmensen vragen, veranderingen die steeds 
weer andere eisen stellen aan u en de vakmensen die in uw bedrijf werken. Met 
een strategisch profiel krijgt u overzicht op de veranderingen. Een strategisch 
profiel is een verkenning van uw bedrijf aan de hand van de vragen: ‘Hoe ziet het er 
hier uit over 1, 3 of 5 jaar?’ en ‘Wat voor invloed heeft dat op de bedrijfsvoering?’

Meer weten? Bel Rob Cuperus tel. 06 81740084

 Bouwkostenbegroting   Projectvoorbereiding   Directievoering & toezicht  

 Meerjaren onderhoudsplannen    Onderhoudsinspectie  Vluchtplannen 

 Contractenscan    Energiecontrole & -advies 

Beheersbare, betrouwbare en betaalbare huisvesting 
voor onderwijs, gemeente, mkb, zorg en industrie 

Koningsweg 35a   I   9731 AR Groningen   I   050 573 56 72   I   www.syplon.nl 

410 KoHN.indd   38 05-12-18   14:08

NEEM CONTACT OP MET:  MILLING COMPANY EUROPE | WWW.MCE-EMMEN.NL

Rara...
Het is GROEN 
En op zoek naar TONNEN
organische reststromen.



KIJK OP SCHENKINGSREGELING

TARIEF 
SCHENKBELASTING 
TERUG NAAR 4%
Hoe kunnen wij het tarief schenkbelasting terugbrengen 
naar 4%? Het gebeurt nog wel eens een keer dat ouders 
vermogend zijn en eigenlijk niet veel banksaldo hebben, 
ofwel: hun vermogen zit in onroerende zaken of ander 
soortige waardevolle bezittingen. Het zou dan interessant 
kunnen zijn dat ouders aan kinderen schenken, bijvoor-
beeld een bedrag van €125.000. 

Maar: dit bedrag wordt niet uitbetaald, maar wordt door ouders 
schuldig gebleven aan de kinderen en wel zodanig dat de kinderen het 
geld niet eerder kunnen opeisen dan na het overlijden van de langstle-
vende ouder.

Over een schenking tot een bedrag van €125.000, is 10% schenkbelas-
ting verschuldigd ofwel €12.500. Stel dat de ouders nog leven 20 jaar. 
Dan zijn ouders over de periode van twintig jaar jaarlijks verschuldigd: 
6% rente over de € 125.000. Dit bedrag dient ook daadwerkelijk aan de 
kinderen te worden betaald. Het betekent dan dat de kinderen twintig 
jaar lang 6% van €125.000 ontvangen. Dat is per jaar € 7.500. 

De kinderen ontvangen twintig jaar lang €7.500, ofwel: de kinderen 
ontvangen €150.000 rente. Bij overlijden van de ouders kunnen de 
kinderen incasseren: €125.000 onbelast. Dit betekent dat de kinderen 
in totaal ontvangen: €150.000 rente en € 125.000 aflossing van een 
lening, totaal €275.000. Daarover is dan verschuldigd €12.500 schenk-
belasting, te betalen in het jaar dat de schenking is toegezegd. Dit komt 
er dan op neer dat de schenkbelasting uiteindelijk per saldo neerkomt 
op 3,5%. Want 3,5% van €275.000 is immers ongeveer €12.500, het 
bedrag van de schenkbelasting. 

De regeling is op deze wijze globaal uitgelegd en heeft best nog wat 
kleine haken en ogen. 

Niettemin is het goed om na te gaan of u van deze regeling gebruik zou 
kunnen maken. Het kan veel besparen.

H.H. van Braak
Van Braak Accountants <
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Energielabel 
C straks 

verplicht voor 
kantoorgebouwen

Elk kantoorgebouw moet per 1 
januari 2023 minimaal energielabel 
C hebben. Voldoet het gebouw niet 
aan deze eis, dan kan er een boete 

volgen. Deze verplichting staat al in 
het Bouwbesluit 2012, maar komt 

nu heel dichtbij. Misschien moet er 
geïnvesteerd worden om aan het 

energielabel te voldoen, wat vooral 
voor kantoorpanden van voor 1990 
geldt. Eerst is het echter zaak om te 

weten welk energielabel het pand 
überhaupt heeft.

Gecertificeerd
“Elk pand moet een energielabel hebben, maar 
dat komt vaak pas aan de orde als er sprake is 
van verkoop of een andere transactie”, vertelt 
eigenaar Edwin de Weerd van het in Nieuw-
Roden gevestigde Normakk. “Dan kloppen ze 
bij ons aan voor een energielabel, maar ook 
voor onafhankelijk advies.” 

De Weerd en zijn team van vier specialisten 
-die een achtergrond in de installatietechniek 
hebben- voeren onafhankelijke gecertificeerde 
keuringen uit van energie-installaties, in zowel 
de utiliteitssector als de particuliere 
woningbouw. Ook adviseert Normakk over 
noodzakelijke investeringen en beschikbare 
subsidies op het gebied van energie en 
verduurzaming. 

Veranderend speelveld
Daarbij krijgen De Weerd en zijn mensen te 
maken met een continu veranderend 
speelveld, met telkens weer nieuwe normen op 
energiegebied. “We houden voortdurend de 
wetgeving in de gaten en volgen de 
noodzakelijke trainingen. Niet alleen om ons 
werk goed te kunnen doen, maar ook om het 
juiste advies te kunnen geven.”

Eén van die adviezen is dus om bijtijds te 
checken welk energielabel het kantoorpand 
heeft, om zonodig bijtijds -voor 1 januari 
2023- te kunnen investeren in de juiste 
maatregelen om aan energielabel C of hoger te 
voldoen. Ook over de juiste maatregelen kan 
expert Edwin de Weerd een goed advies geven: 
“Goede isolatie heeft vaak het beste effect, 
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maar je kunt ook denken aan led-verlichting of 
bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarmee kun je 
als het ware de besparingsverplichting afkopen. 
Al neemt de waarde die daaraan wordt 
toegekend volgend jaar wel af.”

Energieindicator
Overigens spreken we nu nog van energielabel 
A t/m E, maar dat is ook aan verandering 
onderhevig: “Het systeem is inmiddels 
gewijzigd, voortaan werken we met de 
energieindicator, waarbij de energieprestatie in 
een getal wordt uitgedrukt. Ook ligt er een 
nieuwe berekening aan ten grondslag. We 
hebben nieuwe software geïmplementeerd om 
met de energieindicator te kunnen werken.”

EPBD-norm
Een ander actueel item waarmee Normakk te 
maken heeft is de EPBD-norm. “Het is wettelijk 
verplicht om eens in de vijf jaar warmte- en 
klimaatinstallaties te laten keuren op de 
energieprestatie, om te kijken of de installatie 
niet meer energie gebruikt dan in de 
oorspronkelijke staat. Dat kan namelijk 
veranderen door bijvoorbeeld verkeerd- of 
geen onderhoud.” Sommige installateurs doen 
deze keuring zelf, anderen laten het over aan 
een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf als 
Normakk. Maar het is wel de eigenaar van de 
installatie die er voor verantwoordelijk is en 
uiteindelijk de opdrachtgever van de keuring. In 
goed overleg met de installateur, uiteraard. 
Waarbij Normakk na de keuring nog extra 
meerwaarde kan toevoegen door bij een 

gebrek een goed advies te geven over een 
eventuele investering en 
subsidiemogelijkheden.

Mede door de telkens veranderende wetgeving 
-gericht op een duurzame samenleving en 
economie- krijgt het in 2017 vanuit de 
installatiebranche opgerichte Normakk het 
steeds drukker en is het bedrijf actief voor een 
toenemend aantal opdrachtgevers in de regio 
Noord-Nederland. Vanuit Nieuw-Roden, maar 
vooral op locatie. <

www.normakk.nl 
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FAMILIEBEDRIJF KOOPMAN LOGISTICS: 

Innovatieve en 
complete logistieke 

dienstverlener
De gemiddelde automobilist kent waarschijnlijk wel de Koopman-vrachtwagens op de Nederlandse wegen.  

Dat dit - bijna honderd jaar oude - Groningse familiebedrijf veel meer doet dan het vervoeren van 
auto’s en vracht is een stuk minder bekend.

Het in 1923 opgerichte Koopman Logistics telt 
inmiddels ruim 1200 medewerkers en is actief 
in de Cargo en Automotive logistieke sector. 
Automotive mag dan de grootste tak van het 
bedrijf zijn, ook de Cargo-tak is een belangrijke 
speler in de logistiek: volle ladingen, pallets, 
pakketten in alle soorten en maten en 
gevaarlijke goederen (ADR) zijn maar enkele 

van de producten die via Koopman binnen 24 
uur in Nederland en België bezorgd worden. 
En binnen 48 uur in Luxemburg.

Koopman is een echt familiebedrijf met veel 
aandacht voor de ideeën en wensen van de 
vakkrachten. “Wij zijn succesvol omdat onze 
mensen hun werk met plezier en passie doen. 

Ons kapitaal zit achter het stuur, op kantoor of 
in de garage”, aldus directeur Willem Prinsen. 
Ook het milieu krijgt alle aandacht. De meeste 
locaties halen energie uit zonnepanelen en de 
vrachtwagens van Koopman zijn voorzien van 
de zuinigste en schoonste dieselmotoren. Voor 
stadsdistributie worden ook elektrische 
bestelbussen ingezet. 
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Complete logistieke keten
Sinds de jaren zestig levert Koopman auto’s af 
bij dealerbedrijven in met name de Benelux en 
Duitsland. Op de terugweg vanuit Duitsland 
worden autofabrikanten aangedaan om 
volgeladen naar Nederland te rijden. In 
Nederland wordt zo’n zestig procent van alle 
nieuw verkochte auto’s door Koopman bij 
dealers afgeleverd.

De Koopman automotive dienstverlening 
omvat veel meer dan alleen het transport van 
voertuigen. Koopman beschikt over beveiligde 
terreinen in Nederland en Duitsland, met in 
totaal een opslagcapaciteit voor ruim 40.000 
voertuigen. Daarnaast vinden op deze locaties 
werkzaamheden plaats om nieuwe en 
gebruikte auto’s aflever- en verkoopklaar te 
maken. Koopman levert deze diensten voor 
onder andere dealer- en autoverhuurbedrijven, 
leasemaatschappijen, importeurs en 
handelaren. 

Vooruitstrevend
De komende jaren wil Koopman een nog 
grotere rol gaan spelen en haar automotive 
diensten verder uitbouwen, inspelend op de 
laatste trends en ontwikkelingen. Nu al worden 
dagelijks honderden auto’s gekeurd, 
gerepareerd en/of rijklaar gemaakt voor de 
nieuwe eigenaar op bestuurder. “Wij ontzorgen 
in elke fase van de levenscyclus van een auto, 
zodat onze klant zich kan richten op zijn 
kerntaken”, benadrukt directeur Prinsen.

Driven by Innovation  
“Als familiebedrijf zijn we door de jaren heen 
altijd ondernemend gebleven. Kansen en 

mogelijkheden staan centraal en we zoeken 
continu naar slimmere oplossingen voor de 
toekomst.” Om die toekomst te beschrijven 
heeft Prinsen geen glazen bol nodig. Volgens 
hem gaat onder andere online verkoop erg 
belangrijk worden. “Je koopt of bestelt je 
nieuwe of gebruikte auto online en je kunt zelf 
bepalen hoe je de auto afgeleverd wilt hebben. 
Je kunt je auto ophalen op één van de 
Koopman-locaties. Wil je je nieuwe bolide thuis 
afgeleverd hebben, dan zetten we onze hikers 
in en rijden we door tot op de oprit.”

Vernieuwen zit in het DNA van Koopman. “Wat 
Siebe Koopman begon als hoefsmid groeide uit 
tot een logistieke speler van formaat. Nieuwe 
ontwikkelingen werden nooit uit de weg gegaan 
en dat gebeurt ook nu en in de toekomst niet.” 
Daarbij blijft de Noordelijke nuchterheid 
overheersen. “Wij blijven luisteren naar onze 
klanten. Daar leren we van. Die aanpak heeft 
dit bedrijf groot gemaakt. En de honger naar 
nieuwe uitdagingen is nog steeds niet gestild”, 
besluit Willem Prinsen. <
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BEDIENINGSGEMAK

INCL. INMETEN EN MONTAGE

SCHERP GEPRIJSD  |  EIGEN PRODUCTIE
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Maak uw overkapping of tuinhuis aangenaam dicht
VOLGLAZEN SCHUIFWANDEN

VEEL LICHT EN GEEN TOCHT MEER

10 MM VEILIGHEIDSGLAS

MAATWERK

Vragen of meer weten over de mogelijkheden met 
de Trimble XR10? Neem dan contact met ons op.
Bel. 088 13 43 600
Mail. info@visser-assen.nl 

www.visser-assen.nl

- Communicatie met beeld en geluid met collega’s op afstand

- Visualisatie van een 3D-model in de echte wereld

- Unieke combinatie tussen Hololens 2 en Trimble!

HOLOLENS  
TRIMBLE XR10

Objectbeveiliging

Evenementenbeveiliging

Hondenbeveiliging

Horecabeveiliging

ADHOCDiensten

Winkelsurveillance

VCA/BHVDiensten

Bouwbewaking

Verkeersregelaars

security-noord.nl
Ottolaan 12-1  Drachten | 0512 - 35 88 04 | info@security-noord.nl

Beveiliging
op maat!

RUPSHOOGWERKERS
VAN 11 TOT 31 METER



KIJK OP WERK MAKEN VAN KANSEN

BOUWEN AAN 
DE TOEKOMST
We hebben in het Noorden een prachtige bouwsector én een 
bouwopgave. Het Forum in Groningen is door de Beroeps-
vereniging van Nederlandse Architecten uitgeroepen tot 
Beste Gebouw van het Jaar 2020. Ook won het Forum in de 
categorie Publiek Gebouw bij de Architectenweb Awards 
2020 en krijgt het internationaal veel lof. We mogen als 
Noorderlingen trots zijn op dit project. 

Ook op andere vlakken scoren we prima. Niet vreemd, want in het 
Noorden hebben we diverse innovatieve en duurzame bouwers die 
toonaangevend zijn in automatisering, verduurzaming en circulair bouwen. 
De opgave waarvoor we staan is groot. Er moeten tot 2030 jaarlijks 80.000 
tot 85.000 nieuwe (klimaatneutrale) woningen bij, en niet enkel in de 
Randstad. Ik zie een enorme kans voor onze regio: wij hebben volop 
ruimte, die we slim kunnen benutten. Dit versterkt onze regionale 
economie, want onze innovatieve bouwers kunnen dit prima uitvoeren. 
Nieuwe bewoners dragen bij aan de toekomst van onze middenstand en 
de leefbaarheid in steden en dorpen. 

Infrastructuur en stikstof
Hiervoor moeten we wel dromen omzetten in actie, anders komen we 
geen stap verder; een goede infrastructuur en een oplossing voor de 
stikstofproblematiek. VNO-NCW MKB Noord zet zich in voor een goede 
oplossing voor deze onderwerpen. 
De oproep aan de overheid is om te investeren in een volwaardige en 
snelle verbinding binnen en naar de Noordelijke regio. Ik heb het dan over 
de Lelylijn, maar ook over alle infrastructuurplannen. Voorbeelden zijn de 
zuidelijke ringweg (Groningen), doorstroming op de A28 en A7, de aanpak 
van N33 en de Niedersaksenlijn en Wunderline. 
Fysieke verbindingen zijn een must om de regio te ontwikkelen. Bij deze 
investeringen gaan de kosten uit voor de baten, maar gezien de kansen in 
de bouw zeg ik: het is de investering waard! 

Bovendien moeten we werken aan ‘nieuwe economieën’. Er staan in de 
regio diverse investeringsplannen in de steigers om werk te maken van de 
energietransitie: waterstofproductie, circulaire fabrieken die afval verwer-
ken tot nieuwe producten en fabrieken die groene basischemie leveren. 
Met de juiste infrastructuur ontsluit je dit perfect.

Maar: zonder een oplossing in het stikstofdossier bouwen we voorlopig 
niets nieuws. Het is een complexe puzzel, maar als we er niet in slagen per 
direct stikstofruimte te vinden om aan de gang te gaan, blijft er van de 
kansen in de bouw, industrie en infrastructuur weinig over. 
We hebben als Noorden een geweldige sleutel in handen voor een 
evenwichtige woningmarkt met (veel) nieuwbouw, industrieën die 
bepalend zijn voor de komende dertig jaar en een leidende rol in de 
Nederlandse energietransitie. Dan is een investering zoals de Lelylijn zo 
terugverdiend!  <

Ton Schroor
directeur VNO-NCW MKB Noord <
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Of As Bêste ook lood in drinkwater onderzoek deed vroegen ze zich af bij 
een opdrachtgever. Tot het moment van de vraag was het antwoord ‘nee’, 
maar aangezien ze bij As Bêste dat woord het liefst vermijden, werd de vraag 
intern bekeken en besproken. Het resultaat: het bedrijf doet inmiddels lood in 
drinkwater onderzoek en steeds meer opdrachtgevers weten hun weg naar het 
inventarisatie & adviesbureau uit Heerenveen te vinden. Commercieel manager 
bij As Bêste Marinus Nijhof: “We zijn bereid alle opties te bekijken en open te 
houden, maar alleen als we kwaliteit kunnen leveren.”

Het lood in drinkwater onderzoek past mooi in 
het palet aan werkzaamheden dat al bij As 
Bêste was ondergebracht. “We hebben ook 
veel bouwexpertise in huis. Naast lood in 
drinkwater onderzoek, is het een kleine stap 
om ook onderzoek te doen naar waar 
bijvoorbeeld de leidingen lopen. Zo kunnen we 
advies geven over de aanpak bij het vervangen 
van leidingen, mocht dat nodig zijn. Dat maakt 
het voor bijvoorbeeld woningcorporaties en 
pandeigenaren een stuk interessanter bij ons 
aan te kloppen. We doen niet alleen 
inventarisaties, maar ook onderzoek en advies”.

Asbest en chroom-6
As Bêste is begonnen als inventarisatie- en 
adviesbureau op het gebied van asbest. Nog 
steeds een belangrijk onderdeel van de 
werkzaamheden binnen het bedrijf. Bij sloop- of 
renovatiewerkzaamheden aan een bouwwerk 
of object van vóór 1994 is het wettelijk verplicht 
vooraf een asbestinventarisatie uit te voeren. 
Een gecertificeerd bedrijf, zoals As Bêste, moet 
zo’n asbestinventarisatie uitvoeren en kan dan 

op basis van een rapportage advies geven over 
een plan van aanpak voor het verwijderen van 
asbest.

Het bedrijf is ook specialist in onderzoek naar de 
toepassing van chroom-6. “Er wordt steeds 
meer bekend over de gevolgen van het gebruik 
van chroom-6 in materialen als verf, hout, plastic 
en metaal. Asbest is heel direct te herleiden 
naar de ziektes die je ervan kunt krijgen, bij 
chroom-6 is dat minder direct te herleiden. 
Inmiddels is wel duidelijk dat de bewerking van 
chroom-6 houdende stoffen ernstige 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. As 
Bêste is specialist in het doen van onderzoek en 
de daarbij behorende rapportage. Op basis van 
analyseresultaten en waarnemingen geven onze 
specialisten een concreet advies om chroom-6 
problemen op te lossen.”

QR-code
Een laatste innovatieve ontwikkeling bij As 
Bêste is een door het dochterbedrijf Safety 
Center Nederland B.V. ontwikkelde QR-

beheersysteem. “In de meterkast en overige 
technische ruimtes hangen vaak legio boekjes 
en papieren of juist geen documentatie met 
betrekking tot werkzaamheden die er zijn 
geweest. Wij willen die vervangen door een 
QR-code. De QR-code is natuurlijk niet nieuw, 
maar binnen de branches waarin wij acteren is 
dit concept redelijk uniek. Op deze manier 
zorgen we voor een georganiseerde en 
laagdrempelige toegang tot de informatie die 
noodzakelijk is bij het betreden van een ruimte 
waar bronnen en/ of werkzaamheden zijn of 
zijn geweest. Het mooie aan het systeem is dat 
je eigenlijk alle informatie kunt toevoegen. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld de afmetingen van de 
verschillende ruimtes in een woning, het 
onderhoud aan de cv-ketel of vervanging van 
onderdelen van installaties. Wij voeren het in, 
dus opdrachtgevers hoeven er zelf niets meer 
te doen dan de gegevens aan ons door te 
geven. Het is een goedkope en gemakkelijke 
manier om belangrijke informatie te 
verzamelen en raadplegen. Alle betrokken 
partijen hebben er baat bij.” <

AS BÊSTE INVENTARISATIE & ADVIES B.V.

‘We kennen geen 
‘nee’, we nemen 
graag alles uit handen’
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MARINUS NIJHOF

Functie: Commercieel Manager
Geboortedatum: 26 november 1979
Geboorteplaats: Arnhem
Hobby’s’: Vissen en Voetballen

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL 55



BETONVLOERHERSTEL LEMMER

Specialist in 
herstel van verzakte 
betonvloeren
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Proces versnellen
“Verzakking is een probleem dat altijd heeft 
bestaan, maar de laatste jaren zien we meer 
droogte en daardoor meer verzakkingen”, zegt 
Jan Oosterbaan, eigenaar van 
BetonvloerHerstel.

Jan is al 18 jaar werkzaam in de 
betonvloerenindustrie en vanaf 2008 als 
zelfstandig ondernemer. “Je houdt natuurlijk 
het nieuws bij dat betrekking heeft op je vak. Ik 
zag steeds meer berichten over verzakkingen in 
het nieuws. Ik had ideeën om het proces van 
betonvloerherstel te versnellen op een secure 
en nette wijze. Met de methode die ik heb 
ontwikkeld kan dat voor een zeer aantrekkelijke 
prijs.”

Jan legt uit: “In het meest rigoureuze geval 
moest een betonvloer uitgesneden worden bij 
een verzakking. Zo’n klus duurt al gauw een 
week. Vervolgens werd er een betonvloer 
gestort die zo’n vijf weken moest uitharden. Dat 
is voor particulieren en voor bedrijven 
vervelend lang. Wij kunnen een zwevende 
betonvloer in een halve dag herstellen, terwijl 
de normale werkzaamheden in een bedrijf 
doorgaan. Voor een fabriek betekent dat dus 
nauwelijks tot geen productieverlies.”

Kostenbesparing
BetonvloerHerstel analyseert eerst de 
verzakking. “Elk project is uniek. Eerst meten en 
weten en dan aan de slag. We maken een 
boorstramien. Dat is de berekening waar de 
injectiepluggen komen. Vervolgens krikken we 
de vloer gedoceerd, met vaak minder druk dan 
1 bar, naar de oorspronkelijke hoogte. Die lage 

druk is belangrijk. We voorkomen dat er te veel 
kracht wordt uitgeoefend op delen van de 
vloer. Daarmee voorkomen we scheuren. De 
kwaliteit wordt mede bepaald door de secure, 
uitgebalanceerde werkwijze. Het is deze 
werkwijze die het mogelijk maakt om de vloer 
te blijven gebruiken terwijl wij de vloer 
herstellen. Als we klaar zijn heeft de eigenaar 
een egale, gelijkmatige vloer waar hij weer jaren 
plezier van heeft.”

BetonvloerHerstel heeft een eigen 
samenstelling ontwikkeld voor het 
injectiemateriaal. “Het bijzondere van onze 
samenstelling is dat de basis van ons materiaal 
altijd lokaal ingeslagen kan worden. De speciale 
toevoeging die wij hebben ontwikkeld is zeer 
geconcentreerd en kunnen we makkelijk 
vervoeren in ons busje. Als het moet, kunnen 
we een capaciteit verwerken van zo’n 70 volle 
betonvrachtwagens, zonder dat we daarmee 
vanuit Lemmer naar de plaats van bestemming 
hoeven te rijden. Als we verder weg aan de slag 
zijn, scheelt dat natuurlijk enorm in kosten en 
milieubelasting.”

‘Dat wordt doorverteld’ 
Woonvloeren, erfverharding, (voedings)
industrie; elke zwevende betonvloer wordt 
hersteld door BetonvloerHerstel. “We kunnen 
helpen op een snellere en goedkopere manier 
dan dat men dacht. Dat wordt doorverteld, ook 
over de grenzen; in Duitsland en België. Dat is 
een mooie springplank naar de rest van 
Europa.” <

Welke waarde heeft uw vloer? 
Heeft u nog nooit over deze vraag 
nagedacht? De fabrikant, die door 
de verzakking van de vloer zijn 
productielijn zo vaak opnieuw 
moest uitlijnen tot het moment 
dat er niet meer geproduceerd kon 
worden, heeft dat wel. De waarde 
van zijn vloer is de waarde van de 
productie die stilligt. Een dergelijk 
probleem moet snel opgelost 
worden, maar hoe?
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Kwak levert 
Ruthmann 

hoogwerkers
Hoogwerkers zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten. Wie een echt kwaliteitsproduct wil aanschaffen en/of laten 

onderhouden, is daarvoor bij Kwak Hoogwerker Centrum in Huizen aan het juiste adres. Het in 1957 opgerichte bedrijf is 
in ons land namelijk dealer van het toonaangevende Duitse merk Ruthmann. 
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Degelijk en praktisch
Directeur Guido van Gestel  spreekt van een 
oer-Duits product: “Ze zijn degelijk, eenvoudig 
te bedienen en zijn zeer bedrijfszeker 
inzetbaar. Ik noem het gekscherend wel eens 
de Opel Kadett onder de hoogwerkers, een 
werkpaard. Gemaakt om dagelijks, intensief te 
gebruiken. Groot verschil met de Duitse 
middenklasser uit de vorige eeuw is wel dat 
een Ruthmann er ook nog eens erg mooi 
uitziet”, lacht de directeur, die al bijna twintig 
jaar aan het roer staat van het Noord-
Hollandse bedrijf. Hij heeft in die tijd belangrijke 
veranderingen gezien. “Tegenwoordig werk je 
bijvoorbeeld zonder moeite op dertig meter 
hoogte op een voertuig dat met rijbewijs B 
bestuurd mag worden. Toen ik begon was dat 
hooguit zestien meter. Voor wie er mee moet 
werken een wereld van verschil.” Hoogte is 
volgens hem echter niet het belangrijkste voor 
de klant. Die wil een machine met een groot 
bereik.  “Als glazenwasser wil je bijvoorbeeld 
zoveel mogelijk ramen aan kunnen vanaf één 
plek. Dat zit wel goed met ons materiaal.”

Training
Kwak is actief in heel Nederland. Klanten 
variëren van glazenwassers en gemeenten tot 
boomchirurgen, reclamebedrijven en 
verhuurbedrijven. Zij kunnen vierentwintig uur 
per dag een beroep doen op de servicelijn van 
het bedrijf. Maar deze staat volgens Van Gestel 
zeker niet roodgloeiend: “Onze hoogwerkers 
kunnen tegen een stootje en bovendien 
redden de klanten zich vaak uitstekend zelf, 

mede dankzij de door ons aangeboden 
training. Hierdoor weten ze hoe het er onder 
de motorkap uitziet en kunnen ze haperingen 
dus veelal zelf, of met telefonische 
ondersteuning, aanpakken. Dat scheelt de klant 
tijd en geld.”

De monteurs staan ook klaar voor reparatie en 
onderhoud van andere merken dan 
Ruthmann. De Nederlandse marktleider is 
namelijk van alle markten thuis. Niet minder 
belangrijk is volgens Van Gestel de jaarlijkse 
veiligheidsinspectie. Bepaald geen luxe als je op 
dertig meter hoogte werkt. “We hebben het 
over werken op hoogte, dus veiligheid vóór 
alles.”

Ecoline
Kwaliteit heeft altijd een prijskaartje, weet ook 
de hoogwerkerspecialist. “Niet iedereen is in 
staat om zo’n topproduct aan te schaffen, of 
maakt andere afwegingen om voor een ander 
fabricaat te kiezen. Daarom hebben wij ook 
een speciale ECOLINE-serie, waarbij ‘ECO’ niet 
staat voor groen. Het is een budgetlijn, maar 
kwalitatief nog steeds uitstekend. De ECOLINE-
modellen, autohoogwerkers op B-rijbewijs, 
hebben een werkhoogte van 16 tot 24 meter, 
als telescoop of knik-telescoop.”

Rupsvoertuig
Trots is de directeur ook op de zogenoemde 
BLUELIFT spinhoogwerkers. Dat is een 
hoogwerker op rupsbanden die in de nieuwe 
Ruthmann-fabriek in Italië gemaakt wordt. De 

hoogwerkers werden pas onlangs onder de 
naam Ruthmann BLUELIFT op de markt 
gebracht. Ze zijn compact en daardoor erg 
geschikt voor lastig en/of moeilijk bereikbaar 
terrein. Denk aan bijvoorbeeld tuinen. Van 
Gestel is trots op deze nieuwe modellen, met 
werkhoogten van 11 tot 31 meter, en verwacht 
er veel van: “In een woonwijk met kleine tuinen 
zijn rupsvoertuigen erg geschikt. Ze zijn niet 
bang voor modder en doordat ze erg compact 
zijn hebben ze een kleine draaicirkel. Onze 
specialist Gerard Post kan hier veel meer over 
vertellen.”

“De laatste tijd zien we een duidelijke toename 
in de vraag naar hybride of volledig elektrisch 
aangedreven hoogwerkers. De BLUELIFT-
spinhoogwerkers zijn klaar om die vraag in te 
vullen. Ook in het aanbod vanuit Duitsland zijn 
meerdere modellen die aan die vraag voldoen. 
Bijvoorbeeld de Ampero TBR250 E. Zowel de 
hoogwerker als het voertuig zijn volledig 
elektrisch. Daarnaast zijn er uiteraard modellen 
die in een hybride uitvoering leverbaar zijn.”

“Tot slot zien we een duidelijke toename in de 
vraag naar hoogwerkers met een werkhoogte 
van 50 meter en hoger. Het aan banden leggen 
van het gebruik van een torenkraan met 
manbak speelt daar een grote rol in. De 
afgelopen 20 jaar is de markt enorm gegroeid, 
maar verzadigd is de markt nog niet”, besluit de 
Kwak- manager.<
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OHPEN INGENIEURS

(BELEEF)ruimte 
met perspectief

Ohpen spreek je uit als open. Dat is ook wat ze zijn. Niet alleen zichtbaar in de ontvangst, maar ook aangaande de 
wil tot delen. Ohpen deelt zowel haar antwoorden als haar vragen. Zoals René Garlich, bedrijfsleider van Ohpen, het 
zegt: “We hebben een missie. Een missie die niet ophoudt bij de grenzen van ons kantoor. Samenwerking is daarbij 

het sleutelbegrip. Als je deelt, ontdek je dat er wederkerigheid is. Immers, in onze missie, een bijdrage leveren aan een 
duurzame samenleving, staan we niet alleen. Waarom dan niet gezamenlijk het perspectief vergroten.”
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Tweedehandsbruggen
De ingenieurs en innovators van Ohpen zijn 
gespecialiseerd in duurzame 
gebiedsontwikkeling. Ze geven daarin advies en 
ontwerpen en engineeren infrastructurele en 
civieltechnische projecten. Hun kompas staat 
op circulair bouwen, energietransitie, 
klimaatadaptatie en betekenisvol samenwerken. 
“We richten ons op nog grotendeels 
onontgonnen terreinen. Dat betekent 
voortvarend nieuwe wegen bewandelen. Niet 
alleen in de engineering, maar ook in het traject 
daar voor. Een voorbeeld: in 2018 vroeg een 
gemeente of we mee wilden denken over een 
nieuwe brug. Er was een kleine kanttekening: 
het budget was niet groot, zeg maar laag. We 
hebben toen een kenniscafé georganiseerd. We 
wilden de mogelijkheden verkennen. We 
hadden mensen van de gemeente, ons kantoor 
en een aantal partners uitgenodigd. In de 
brainstormsessie opperde iemand het idee om 
een tweedehands brug te gebruiken. Was het 
een grap? Misschien, maar tweedehands is 

zeker circulair en we zijn er mee aan de slag 
gegaan. Inmiddels hebben we drie projecten 
met tweedehandsbruggen gerealiseerd.”

Regisseursrol 
René ziet betekenisvol samenwerken breed. 
“We hebben bijvoorbeeld te maken met 
klimaatdoelstellingen. Een energietransitie is 
nodig. Burgers en overheden willen wel, maar 
ook hier geldt dat het een tamelijk nieuwe weg 
is die we moeten bewandelen. Hoe krijgen we 
oudere huizen energieneutraal? Hoe gaan we 
van het gas af en met welk tempo? Welke 
mogelijkheden zijn er om duurzaam te 
verwarmen en welke (energie)infrastructuur is 
dan nodig? Wat zijn de gevolgen voor de 
inrichting van de openbare ruimte? Volop 
uitdagingen die we samen met onze klanten en 
kennispartners willen aangaan.”

“Wij geloven in een hechte samenwerking 
tussen burgers en overheden om de 
vraagstukken te tackelen. Samen kun je tot een 

duurzame herstructurering van een wijk komen. 
Welke wensen spelen er in de wijk? En hoe 
kunnen we daar samen een invulling aan 
geven? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
aanleggen van een gezamenlijke waterberging 
en het planten van bomen, zodat de wijk en de 
tuinen wordt vergroend en hittestress wordt 
voorkomen.”

“Als burgers betrokken worden in de 
ontwikkelingen krijg je niet alleen meer 
draagvlak, maar ook meer ideeën. Wij kunnen 
met onze expertise een regisseursrol vervullen; 
vragen en oplossingen bij elkaar brengen, 
mogelijkheden doorberekenen. Wij willen en 
kunnen dit proces op gang brengen, begeleiden 
en uiteindelijk, ook weer in samenwerking met 
derden, tot een goed einde brengen.” 
 
“Ik kan hierover wel uren doorpraten”, zegt 
René. Hij wijst naar zijn telefoon: “wie meer wil 
weten, een belletje is genoeg.” <
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Gerda van der Singel 
bouwt vernieuwend 
verder met Miedema

Miedema Bedrijven uit Leeuwarden, 
bestaande uit Miedema 

Bouwmaterialen, Miedema 
Houtindustrie, Miedema Nautic 

en Miedema Projecten, staat op de 
drempel van een nieuwe fase in haar 

ruim honderdjarige historie. Edy 
Wester, sinds veertien jaar algemeen 

directeur van dit familiebedrijf (zie 
kader, red.), draagt het stokje met 

ingang van 1 januari 2021 over 
aan de jonge garde. Gerda van 

der Singel, ondanks haar 33 lentes 
al 13 jaar nauw betrokken bij de 
ontwikkelingen bij Miedema als 

achtereenvolgens, stagiaire, logistiek 
manager, financieel manager en 

sinds 2016 adjunct-directeur, wordt 
met ingang van de eerste dag van 

2021 de nieuwe algemeen directeur. 
Edy Wester blijft als commercieel 

directeur nog een aantal jaren haar 
rechterhand. 

EDY WESTER

66 jaar
Geboren te Franeker
Woonachtig in Tuk bij Steenwijk.
Getrouwd met Rita; twee zoons van 34 en 32 jaar en 
een dochter van 30 jaar
Opleiding: HBS-B te Harlingen en HTS Bouwkunde te 
Leeuwarden
Middels een aantal leidinggevende functies in de 
bouwtoelevering op diverse plaatsen in Nederland in 
2006 geland bij Miedema als Algemeen Directeur.
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Historie
In 1917 begon Andries Miedema een mast-, pomp-, blokmakerij en draaierij, Miedema Houtwaren, te Leeuwarden. Het bedrijf maakte onder 
andere houten masten en rondhouten voor de houten skûtsjes die toentertijd nog voeren. Tien jaar later verrees er op het Miedemacomplex in 
de voormalige volkswijk Camstraburen een windmolen, de eerste in Leeuwarden. Hierin kwamen al de duurzaamheidsambities van het 
Leeuwarder houtbedrijf tot uitdrukking en die zijn tot op de dag van vandaag alleen maar belangrijker geworden. Na twee overnames in 
respectievelijk 1986 en 1993, sluiten Miedema en Timmermans elkaar in 1996 ‘in de armen’. De twee bedrijven werkten al jaren intensief samen. 
Na nieuwbouw bij en verbouw van het bestaande pand verhuist Miedema in mei 1996 naar de locatie van Timmermans aan de Uranusweg. 
Zeven jaar later krijgt de samenwerking een nieuwe dimensie in de vorm van een fusie. In 2012 worden de activiteiten opgesplitst in Miedema 
Bouwmaterialen, Miedema Houtindustrie en Miedema Nautic, waar in 2019 Miedema Projecten aan toe wordt gevoegd. 

Focus verschuiven
De nieuwe directeur van Miedema, Gerda van 
der Singel, heeft Technische Bedrijfskunde 
gestudeerd en is na het volbrengen van haar 
afstudeeropdracht in 2007 bij het Leeuwarder 
familiebedrijf volgens eigen zeggen ‘blijven 
hangen’. Ze werd in 2008 aangenomen als 
logistiek manager, werd vervolgens 
verantwoordelijk voor de financiën en is sinds 
vier jaar adjunct-directeur. Op 1 januari van 
het volgende jaar wordt ze algemeen 
directeur. Om beslagen ten ijs te komen volgt 
ze momenteel een Executive MBA aan 
Nyenrode. 

Gerda van der Singel: “Miedema is een 
familiebedrijf met een open cultuur en voor 
mensen, die daarvoor de potentie hebben, zijn 
er doorgroeimogelijkheden. Ik ben daar zelf het 
sprekende voorbeeld van. De manier waarop 
we met zijn allen tijdens de intelligente lockdown 
de tsunami aan orders hebben opgevangen is 
een pracht voorbeeld van het Miedema DNA.

“Op de markt zien we het laatste decennium 
veel ontwikkelingen,” vult Edy Wester aan. “Zo 
verschuiven bouwers naar meer 
projectontwikkeling, is er een trend richting 
bouwen met hout en biobased materialen en 
staat circulair bouwen volop in de aandacht. Bij 

Miedema heeft in hetzelfde decennium de 
verschuiving plaatsgevonden van ambachtelijke 
houtbewerking naar het leveren en monteren 
van prefab bouwdelen in het werk. We zien en 
werken mee aan samenwerkingsverbanden en 
de wereld wordt steeds digitaler. Door onze 
ervaring en brede scope kunnen wij op een 
effectieve en efficiënte manier gebruik maken 
van deze ontwikkelingen (lees kansen) en zie ik 
voor de Miedema bedrijven een glansrijke 
toekomst. Dat we veel energie steken in 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid, spreekt voor zich. Want dat zit 
in de Miedema genen.” <

GERDA VAN DER SINGEL

33 jaar
Geboren te Rutten (Noordoostpolder)
Sinds 2008 woonachtig in Heerenveen
Getrouwd met Kleis, twee dochters van 7 
en 5 jaar
Opleiding: Technische Bedrijfskunde te 
Leeuwarden en volgt momenteel de 
Executive MBA aan Nyenrode Business 
Universiteit
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Het in 2016 opgerichte 

staalbouwbedrijf Dell Ferro Steel 
maakt vanaf de start een gestage 

groei door. Er werkt inmiddels 
een vaste kern van 15 mensen, 
met daaromheen een flexibele 

schil van 10 tot 25 mensen. 
De projecten worden steeds 

groter; reden voor de directie 
- bestaande uit Hans, Niels 

en Bastiaan Koerssen - om de 
aanvankelijke productielocatie in 

Veenoord te verruilen voor een 
veel groter complex in Zandpol, 

op industrieterrein Vierslagen 
aan de Nieuw Amsterdamseweg.

Dell Ferro 
Steel groeit 
verder op 
nieuwe 
locatie

Hogere hal
“We zijn van 1000 naar 3500 vierkante meter 
bebouwde ruimte gegaan”, schetst Bastiaan 
Koerssen. “Bovendien beschikken we nu over 
een veel hogere hal, wat in de staalbouw vaak 
goed van pas komt.”

Dell Ferro Steel is actief in de sectoren utiliteit, 
industrie en infra. Het bedrijf heeft landelijk 
snel naam gemaakt, dankzij de jarenlange 
ervaring die het drietal had in de staalbouw, 
dankzij goede mond-tot-mond reclame van 
tevreden opdrachtgevers en last but not least 
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de focus op hoge kwaliteit, in zowel werkwijze 
als personeel. “Hier werken vakmensen met 
oog voor kwaliteit, inzet en hart voor de zaak. 
Daar letten wij op bij de instroom van nieuwe 
mensen, die bij ons een interne opleiding 
krijgen.” En die instroom gaat gestaag door, 
parallel aan de groei van het bedrijf. Wat niet 
altijd even eenvoudig is: “Het is moeilijk om 
geschikte vakmensen te vinden, momenteel 
zijn we nog op zoek naar een geschikte 
calculator voor de afdeling beplating.”
 
Sint Sebastiaansbrug
Die calculator kan meteen aan de slag, want er 
komen steeds meer en grotere projecten aan. 
De portfolio van Dell Ferro Steel laat al heel wat 
aansprekende referenties zien, zoals DSM, 
Emmtec, Kikkoman, DOC, Avebe, maar ook 
infrastructuurprojecten zoals in Delft, waar 450 
meter hekwerk is geplaatst op de vernieuwde 
Sint Sebastiaansbrug.

Bastiaan Koerssen wijst daarbij met name op 
de werkzaamheden voor Kikkoman: “We 
werken daar aan meerdere projecten tegelijk, 
terwijl het productieproces 24/7 moet 
doorgaan. En waarbij je ook nog eens in de 

foodsector zit, met alle eisen van dien. Dat 
vergt een hele goede planning en flexibiliteit.”
 
Hoge eisen
Behalve food, kan Dell Ferro Steel ook 
projecten aan in de medische sector, scholen 
en winkels, waar allerlei specifieke en soms 
hoge eisen gelden. Daartoe is het bedrijf 
gecertificeerd volgens EN1090 tot en met 
uitvoeringsklasse 3. Er wordt gewerkt met 
hoogwaardig gecertificeerd Europees staal en 
bij lasverbindingen vindt wanneer nodig 
lasonderzoek plaats om de kwaliteit van het 
laswerk te kunnen garanderen. Hiervoor zijn de 
lassers gecertificeerd.
 
Ingenieus
Op deze manier worden binnen de afdeling 
Utiliteit stalen constructies, dak- en 
wandbeplating en betonpoeren gemaakt in 
opdracht van aannemers en 
projectontwikkelaars, terwijl de afdeling 
Industrie zich bezighoudt met soms ingenieuze 
veranderingen van productielijnen (trappen, 
hekken en bordessen) en de afdeling Infra 
letterlijk en figuurlijk meters maakt met 
hekwerken en andere stalen toepassingen 

langs wegen, bruggen en andere 
infrastructurele werken. Dat laatste in opdracht 
van kleine en grote infrabedrijven in Nederland, 
waaronder het Meppeler bedrijf Van Spijker, 
evenals Dell Ferro Steel een groeiend 
familiebedrijf dat kwaliteit hoog in het vaandel 
houdt. 
 
Circulair
Bij kwaliteit hoort ook duurzaamheid, maar dat 
spreekt vanzelf: “Staal is bij uitstek circulair. De 
waarde van het product blijft, er gaat geen 
grondstof verloren. Ook als het opnieuw 
gesmolten wordt. Staalconstructies passen dan 
ook goed binnen circulair bouwen en daar 
dragen we graag aan bij”, besluit Bastiaan 
Koerssen. <
 
www.dfsteel.nl 
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De langzaamverkeerspassage van het Centraal Station in Amsterdam, de zonne-
energieluifel bij het PR Reitdiep in Groningen, de renovatie van liftschachten 
van het station in Zaltbommel. Het is maar een kleine greep uit het kleurrijke 

alsook indrukwekkende portfolio van Ingenieursbureau Boorsma. Met het 
Ebbingekwartier voegt ze daar nog een parel aan toe. Bovenop de eenlaagse 

parkeergarage in Groningen verrijzen momenteel 37 twee- tot vierlaagse 
woningen. Boorsma deed in eerste instantie een haalbaarheidsonderzoek 

naar de aardbevingsbestendigheid van de constructie van houtskeletbouw, en 
daarna de volledige engineering en uitwerking van de HSB-woningen.   

Vier lagen de hoogte in
Dat houtskeletbouw zich goed leent voor 

aardbevingsbestendig bouwen wisten we al 
langer, vertelt projectleider Henk Geertsma, 

inmiddels 25 jaar betrokken bij het bedrijf. 
“Houtskeletbouw werkt met licht materiaal en 

is mede daarom heel geschikt voor bouwen in 
het aardbevingsgebied. Wat bij het 

Ebbingekwartier speelt is dat je ook nog eens 
vier lagen de hoogte in gaat. De wandvlakken 

hebben voldoende onderbrekingen nodig om 
zonlicht binnen te laten. De vraag die wij 

kregen was: hoe moeten de wandvlakken 
precies geconstrueerd worden, en kan dat, op 

basis van houtskeletbouw, op een 
aardbevingsbestendige manier? Dat bleek 

inderdaad haalbaar.” De eerste woningen zijn 
inmiddels klaar, begin komend jaar worden ze 

opgeleverd.

Eye Filmmuseum
We maken veel vaker gebruik van 

houtskeletbouw dan we denken. Geertsma: 
“Wij Nederlanders zijn van de steentjes. Maken 
we een constructie van houtskelet, dan gaat er 

vaak nog een stenen gevel voor. 
Houtskeletbouw blijft hierdoor vaak 

onzichtbaar.” Dat is ook het geval bij het 
beroemde Eye Filmmuseum in Amsterdam 

Noord, de futuristische eyecatcher aan het IJ 

waarvoor Boorsma de haalbaarheid van de 
prefab houten schil aantoonde en de volledige 

engineering uitvoerde. Geertsma: “Aan de 
buitenkant zie je het niet, maar de constructie 

onder de witte schil bestaat uit houtskelet. Het 
is daarvoor het perfecte materiaal omdat je 
met houtskelet alle mogelijke vormen kunt 

creëren. Juist de houtskeletbouw maakt die 
futuristische lijn van het museum mogelijk.”

Demontabele wielerbaan in Ahoy
Van het rekenwerk van de ingenieurs hangt 

veel af. Maakt dat het vak ook spannend? 
“Spannend is niet het juiste woord, wel 

uitdagend”, zegt Geertsma. Maar een enkele 
keer ook wel spannend toch, zoals in 2004 

toen hen gevraagd werd om de HSB-
constructie van de demontabele wielerbaan in 
Ahoy uit te werken. Geertsma: “De vaste baan 

was al eerder verwijderd. Men wilde de 
wielerzesdaagse graag terug in Ahoy en koos 

voor een demontabele baan. Natuurlijk kun je 
Ahoy niet even een week afhuren om te kijken 

of alles wel past. We hadden twee dagen tijd, 
vlak voor de aanvang van de zesdaagse, om te 

kijken of alles klopte. Het ging om 104 
segmenten van zo’n 2,3 meter. Dat was wel 

even spannend. Gelukkig paste alles perfect, en 
was de baan binnen één dag gemonteerd. 

Daar waren we heel blij mee.” <

INGENIEURSBUREAU BOORSMA

De verborgen 
kracht van 

houtskeletbouw
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HENK GEERTSMA

Functie: Projectleider / Constructeur
Leeftijd: 48
Hobby’s: Tennis, Watersport

INGENIEURSBUREAU BOORSMA
Oprichtingsjaar: 1969
Vestigingen: Urk, Amersfoort en Drachten 
(hoofdvestiging)
Werkvelden: Bouw, Civiel, Milieu
Aantal projecten per jaar: 500+

BETROKKENEN BIJ HET 
PROJECT EBBINGEKWARTIER:

Architect: DAAD Architecten te Beilen
Hoofdconstructeur: abtWassenaar te 
Haren
Aannemer: Trebbe Bouw te Zwolle
Leverancier HSB en kozijnen: Houkesloot 
Toelevering te Sneek
Installaties: ITBB te Groningen
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Drukpaal.nl introduceert: 
indrukken, het 
nieuwe heien 
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Bovendien is het een betrouwbaar systeem, 
dankzij realtime monitoring tijdens het indrukken 
van de prefab funderingspaal is precies bekend 
wat er zich in de grond bevindt. Het in 2016 in 
Nederland geïntroduceerde systeem heeft al 
een nieuw werkwoord opgeleverd in de 
bouwsector: indrukken.
 
Enige in Europa
Indrukwekkend is ‘ie zeker, de 
funderingsmachine van Drukpaal.nl, die 
momenteel het hele land doorgaat, van 
bouwplaats naar bouwplaats. De mensen van 
Drukpaal.nl hebben het er maar druk mee: “We 
zijn vooralsnog de enige in Europa met deze 
machine en verwerven er steeds meer 
bekendheid mee. Het is een enorme investering, 
maar gezien het succes overwegen we sterk uit 
te breiden met een tweede en nog zwaardere 
machine”, aldus projectleider Menrik Doornbos. 
 
Monitoren
Drukpaal.nl wordt ingeschakeld door 
middelgrote tot grote aannemers in het hele 
land, met name bij utiliteits- en grote 
woningbouwprojecten in stedelijk gebied. “Dat 
heeft natuurlijk vooral te maken met de 
geluidsarme werkwijze, waar omwonenden erg 
blij mee zijn. Maar dat is niet het enige: 
aannemers ontdekken ook dat het systeem zeer 
betrouwbaar is. We werken met prefab 

funderingspalen van gecontroleerde 
hoogwaardige kwaliteit, waarbij we tijdens het 
indrukken voortdurend monitoren onder welke 
snelheid, met welke druk en op welke diepte de 
paal de grond in gaat. Tot op de millimeter 
nauwkeurig. Zodoende kunnen we garanderen 
dat de gewenste draagkracht ook exact wordt 
behaald.”
 
Geen hogere wiskunde
Daarmee is het indrukken enerzijds een goed 
alternatief voor het traditionele heien, anderzijds 
voor het werken met mortelschroefpalen of 
grondverdringend boren. Kostentechnisch zit 
het tussen beide systemen in; en het wint op 
betrouwbaarheid en duurzaamheid. Je vraagt je 
af waarom het systeem niet eerder uitgevonden 
is: “Het bestaat wel al wat langer, in China. Als je 
ziet hoe het werkt, is het geen hogere wiskunde. 
Maar op één of andere manier is het bij ons nog 
niet doorgekomen. Tot vier jaar geleden. En nu 
gaat het snel.” Tevens is de machine geheel 
elektrisch toe te passen, waardoor er veel 
minder CO2-uitstoot op de bouwplaats is.
 
Aardbevingsbestendig
Drukpaal.nl is niet alleen in stedelijk gebied actief, 
maar bijvoorbeeld ook in het aardbevingsgebied 
in Groningen, waar de voordelen van het 
indrukken sterk opwegen tegen het heien. Zo 
stond de machine onlangs in Bedum, voor een 

project van 18 aardbevings- en 
levensloopbestendige woningen. Heien is uit den 
boze in het aardbevingsgevoelige gebied en de 
grondsoort bleek niet geschikt voor 
mortelschroefpalen. Drukpaal.nl heeft al eens 
eerder een werk in Bedum uitgevoerd en 
zodoende kwam de aannemer wederom uit bij 
Drukpaal.nl. Met blije Bedumers tot gevolg, want 
elke (hei-)knal is er eentje te veel in een regio 
waar de bewoners regelmatig worden 
opgeschrikt door knallen uit de bodem. 
 
Harlingen
In kleinere stedelijke gebieden in het Noorden 
komen we Drukpaal.nl eveneens tegen, zoals 
onlangs bij een gevoelig bouwproject bij de oude 
binnenhaven van Harlingen. En zo zien we de 
indrukwekkende funderingsmachine ook in het 
Noorden op steeds meer plaatsen verschijnen, 
om betrouwbaar, efficiënt en vooral geruisloos 
z’n innovatieve werk te doen. Indrukken is het 
nieuwe heien.
 
Benieuwd naar kosten en specificaties? Menrik 
Doornbos komt vanuit Kampen graag even langs 
om het te bespreken. Zie www.drukpaal.nl. <

Geluids- en trillingsoverlast door heiwerkzaamheden op de bouwplaats 
is verleden tijd, dankzij een innovatieve funderingstechniek van het 
bedrijf Drukpaal.nl uit Kampen. Met een revolutionaire hydraulische 
funderingsmachine worden heipalen niet de grond in geslagen, maar gedrukt. 
Zonder trillingen, geluidsarm en afvalvrij. 
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Kooi:
‘Met mobiele 
camerabewaking zorgen wij 
voor een goede nachtrust’ 

De camera registreert een onregelmatigheid in het te bewaken gebied. Er wordt 
direct een signaal gestuurd naar het Kooi Alarm Center. Een  specialist op het 
gebied van waarnemen buigt zich over het beeldscherm. Niet elke verstoring 
van de nachtrust vraagt om direct handelen. De beer die werd gespot aan de 
rand van een bouwterrein in Zweden bijvoorbeeld, kon haar wandeling met 
haar jong rustig voortzetten. De man die een slang in de benzinetank van een 
bedrijfsauto steekt met het doel brandstof te stelen, treft een ander lot. 
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Vanuit het Alarm Center wordt de sirene ter 
plaatse in werking gesteld. Het geloei gaat 
gepaard met een boodschap: ‘Attentie Attentie: 
u betreedt een terrein dat beveiligd wordt door 
Kooi, verlaat het terrein onmiddellijk!’ De man 
maakt een verschrikte beweging. Daardoor 
gutst een hoeveelheid diesel over zijn broek. Hij 
neemt snel de benen. In zijn schrik vergeet hij 
zijn jerrycan. “Gelukkig weer een diefstal 
voorkomen”, zegt Yteke van Dijk, van Kooi.

Meer zekerheid, minder kosten
Kooi, voorheen Kooi security, is tien jaar 
geleden gestart met haar werkzaamheden. 
Pieter Kooi bedacht dat met tijdelijke mobiele 
camerabewaking een grotere mate van 
zekerheid gecreëerd kon worden. Strategisch 
opgestelde camera’s ‘zien’ alles. Het bereik is 
groter, de werkwijze efficiënter en daardoor de 
kosten lager.

“We zien niet alleen onschuldige zaken 
voorbijkomen. We zien ook pogingen tot 
diefstal en vernieling. Doordat we het zien, 

kunnen we het voorkomen. Daarmee besparen 
we kosten voor onze opdrachtgevers. Niet 
alleen kosten van gestolen goederen, maar ook 
de kosten die ontstaan door oponthoud in 
werkzaamheden.”

Voorkomen misdrijven
“Onze specialisten doen een 
gebiedsverkenning en stellen een strategisch 
plan op. Ze zijn de kennispartner in veiligheid 
voor de bedrijven.  De productie van onze 
Units For Observation (UFO)  hebben wij 
volledig in eigen beheer. Daardoor kunnen we 
snel inspelen op specifieke eisen en trends. We 
willen niet afhankelijk zijn van derden. We 
hebben ook een eigen alarmcentrale, het Kooi 
Alarm Center. Dat betekent dat wij ons kunnen 
focussen op onze beveiligingslocaties. We 
hoeven geen andere partijen voorrang te 
geven. Vanuit ons Alarm Center wordt de 
sirene geactiveerd en als dat nodig is worden 
de hulpdiensten ingeschakeld. Kooi is 24 uur 
per dag, 7 dagen per week inzetbaar.” 

Camera’s voorkomen brand
Kooi gebruikt camera’s tegen diefstal en 
vernieling en ook voor brand hebben ze een 
preventiesysteem ontwikkeld. “In de afval- of 
recyclebranche is er altijd kans op brand door 
broei. Dat kan een natuurlijke of een 
chemische oorzaak hebben. Voor onze Rising 
Early Dection (RED) maakt dat niets uit. Onze 
thermische camera’s registreren 
buitenproportionele temperatuurverschillen en 
slaan direct alarm. Ook de angst voor brand 
hoeft de nachtrust niet te verstoren. Kooi 
houdt een ‘oogje’ in het zeil.” <
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‘Wij maken uw vloer met veel plezier’, is het motto van 
Verbion Vloeren. En dat is te merken: niet alleen op 
locatie, maar ook in het bedrijfspand in Winschoten heerst 
een prettige werksfeer. Volgens eigenaar Egbert Kruize 
komt dat omdat er sprake is van een hecht team, met 
weinig verloop en goede communicatie. Dat is niet alleen 
bevorderlijk voor de sfeer, maar ook voor de kwaliteit van 
de dienstverlening.

Verbion maakt 
uw vloer met 
veel plezier
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Die dienstverlening bestaat al sinds 1948 uit 
het leveren en aanbrengen van slijtvaste, 
vloeistofdichte en chemisch bestendige vloeren 
op nieuwe en bestaande ondergronden. 

Plastifalt
Indertijd was Verbion het eerste bedrijf in 
Nederland dat met Plastifalt ging werken: een 
mortel op basis van bitumenemulsie, zand en 
cement. Koud asfalt, werd het ook wel 
genoemd. Bedoeld om industriële vloeren egaal 
en elastisch te maken, wat voorheen niet nodig 
was, maar door de komst van heftrucks wel. 

Nog steeds wordt Plastifalt sporadisch 
toegepast, vooral als reparatiemortel, maar 
tegenwoordig bestaat het leveringsprogramma 
van Verbion Vloeren uit met name gietvloeren, 
leefbeton, troffelvloeren, siergrind, 
marmerstone en coating.
Daarmee heeft het bedrijf naam en faam in het 
hele land opgebouwd. In alle branches vinden 
we de vloeren van Verbion, ook in de 
veeleisende medische- en 
voedingsmiddelenindustrie. Zelfs offshore; 
waartoe het bedrijf speciaal gecertificeerd is.

Ondernemers die al wat langer rondlopen, 
kloppen dan ook uit zichzelf bij Verbion Vloeren 
aan als er een probleem met een vloer is of als 
er een nieuwe vloer moet komen. En dat laatste 
kan ook ingegeven zijn door designwensen of 
signing. Een gietvloer is in elke RAL-kleur te 
verkrijgen en kan eventueel worden ingestrooid 
met kleurchips, voor een designeffect. 

11.000 m2

Ook aannemers, architecten en 
projectontwikkelaars uit het hele land weten 
het Winschoter bedrijf te vinden als er een 
mooie en sterke vloer als finishing touch van 
een nieuw bedrijfspand moet komen. Klein of 
groot: voor bijvoorbeeld een recent project van 
11.000 vierkante meter bij een logistieke 
onderneming in Culemborg draait het vijftien 
mensen tellende team van Verbion Vloeren zijn 
hand niet om. Datzelfde geldt voor het 
DUO-gebouw en de Mediacentrale in 
Groningen; projecten waar ze in Winschoten 
trots op zijn. 

Daarbij wordt de noordelijke mentaliteit van 
het bedrijf in zowel de eigen regio als elders in 

den lande geprezen; waar het gaat om 
afspraak is afspraak. En problemen die zonder 
gemor opgelost worden. 

Ondergrond
Ook als het gaat om prijsvoering denkt Verbion 
Vloeren graag met de klant mee. Daarbij kijken 
Kruize en zijn mensen ook heel goed naar de 
ondergrond. “De kwaliteit van de ondergrond is 
bepalend voor de dikte van de bovenlaag. 
Vroeger was de ondergrond poreuzer, door 
handmatig werken. Tegenwoordig is de 
ondergrond sterker en egaler door machinale 
verdichting. Dan kun je soms volstaan met een 
gietvloer van 1 millimeter in plaats van 5 
millimeter. Dat scheelt flink in de kosten.”

Het belangrijkste is echter de kwaliteit van het 
geleverde werk; door het gedreven, ervaren en 
VCA-gecertificeerde team van vakmensen, die 
dagelijks  plezier beleven aan het creëren van 
de perfecte vloer in iedere situatie. 
www.verbionvloeren.nl  <
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Waarom EBN Bouwadvies?
• Goede prijs-kwaliteitverhouding

• Transparante werkwijze

• Afspraak is afspraak

• Landelijke dekking

• Breed ervaren bouwkundigen

W  at doet EBN Bouwadvies?

Detacheren van bouwkundig specialisten 

(outsourcing) bij onder meer woningbouwverenigingen, 

aannemers en grote ingenieursbureaus. Berekenen van 

(complexe) bouwkundige calculaties ten behoeve van 

nieuwbouw en/of verbouw/renovatie projecten. Het uitvoe-

ren van bouwtechnische keuringen voor de aan -en verkoop 

van een pand. 0 -en trillingsmetingen voor aannemers bij 

nieuwbouw en renovatieprojecten.

U 

kent ons wellicht van Expertise Bureau Noord. Vanuit 

ons specialisme schade-expertise voor verzekeraars, 

volmacht houders en eigen risicodragers, zijn we doorge-

groeid naar een volwaardig bouwkundig ingenieursbureau. 

Een schade-expertisebureau en een bouwkundig ingenieurs- 

bureau hebben absoluut raakvlakken, maar hebben toch

zeer verschillende disciplines. De sterk toegenomen vraag 

naar bouwadviezen vereist een juiste, professionele focus. 

Daarom hebben wij ons bedrijf gesplitst in Expertise Bureau 

Noord (schade-expertise) en EBN Bouwadvies. EBN Bouwad-

vies is dan ook de nieuwe loot aan de stam. Een professio-

nele organisatie waarin alle bouwadvies gerelateerde op-

drachten verwerkt worden.

Wie bouwt zekerheid in?

Met ruim 30 bouwkundige specialisten is EBN 

Bouwadvies een breed ervaren partner om mee 

samen te werken. Onze specialismen strekken 

van bouwkundige adviezen t/m herbouwwaarde 

taxaties. Onze opdrachtgevers komen zowel uit 

het bedrijfsleven, overheden als uit particuliere 

omgeving. EBN Bouwadvies ontzorgt uw orga-

nisatie. Maar ook u, als particulier, die van de 

hoed en de rand wil weten. U bent van harte 

welkom op onze vestiging te Eelde.

Voor meer informatie:

EBNBOUWADVIES.NL

wij bouwen zekerheid in

Machlaan 5
9761 TK Eelde

ebnbouwadvies.nl



Tot en met 28 maart 2021 presenteert 
het Drents Museum in Assen werk van 
de Duitse kunstenaar Matthias Weischer 
onder de titel Bühne. De tentoonstelling 
toont een overzicht van de ontwikkeling 
die Weischer de afgelopen 20 jaar 
heeft doorgemaakt. Blikvanger is het 
schilderij Bulb uit 2020, dat het museum 
kon aankopen dankzij de Stichting 
Vrienden van het Drents Museum. 

Weischer wordt gezien als een van de meest 
opvallende vertegenwoordigers van de 
hedendaagse Duitse schilderkunst. Hij maakt 
deel uit van de Neue Leipziger Schule, een 
kunstenaarsgroep die het Drents Museum al 
langere tijd volgt. 

In de tentoonstelling zijn ongeveer dertig 
schilderijen te zien en staat het 
kunstenaarschap van Matthias Weischer (Elte, 
1973) van de afgelopen twintig jaar centraal. 
Weischer behaalt in 2003 zijn MA aan de 
Hochschule für Grafik und Buchkunst in 
Leipzig. Zijn vroege werk bestaat uit donkere, 

desolate interieurs die iets grimmigs en 
surreëels hebben. Mede onder invloed van een 
tiidelijk verblijf in een artist residency in Rome 
verandert Weischer zijn stijl en gaat hij in de 
buitenlucht landschappen en tuinen schilderen 
in heldere en fellere kleuren. 

‘Twin paintings’
In zijn huidige werk komen de twee stijlen 
samen. Weischer is teruggekeerd naar de 
interieurs maar schildert nu losser en 
kleurrijker. Hij zet zijn werk op in dikke lagen 
verf die bijna een architecturale kwaliteit 
hebben. Daarnaast experimenteert Weischer 
met ‘twin paintings’, waarvan enkele paren in 
de tentoonstelling te zien zijn. De kunstenaar 
werkt hierbij aan twee doeken tegelijk, waarop 
hij bijna iedere aanpassing kopieert. Dat zorgt 
voor een interessant experiment, dat je dwingt 
als kijker om je te focussen op de subtiliteiten.

Nieuwe aanwinst Bulb: typische Weischer!
Het Drents Museum is recentelijk begonnen 
met het actief verzamelen van internationaal 
werk voor de collectie hedendaagse figuratieve 

kunst. Het werk Bulb van Matthias Weischer uit 
2020 is de tweede grote internationale 
aanwinst, na het schilderij Substanzen/
Substances van Rosa Loy. De nieuwe aanwinst 
is mogelijk gemaakt dankzij de Stichting 
Vrienden van het Drents Museum. 

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt de gelijknamige 
publicatie Matthias Weischer – Bühne, een 
uitgave van WBOOKS. Het boek is verkrijgbaar 
in de Museumshop. 

De tentoonstelling is tot stand gekomen in 
samenwerking met galerie GRIMM, 
Amsterdam/New York. <

Matthias 
Weischer, Bulb, 2020, 
olieverf op canvas, 
collectie Drents 
Museum, verworven 
dankzij steun van de 
Stichting Vrienden van 
het Drents Museum. 

Tentoonstelling Matthias 
Weischer in Drents Museum

Voor een bezoek aan het Drents Museum 
is het noodzakelijk vooraf een ticket te 
reserveren via www.drentsmuyuseum.nl
Openingstijden: di. t/m zo 11.00 -17.00 
uur. In de schoolvakanties ook op 
maandag geopend. 
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Al ruim 21 jaar dé specialist voor 
vakmensen in de bouw! 

  

 

 

Zadelmaker 3 
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Al ruim 21 jaar uw partner  
voor vakmensen! 

• Transport & Logistiek 
• Techniek 
• Bouw 
• Productie 

 

 

Specialisten in het herstellen 
van verzakte betonvloeren.
Snel, secuur, minimale overlast 
en tegen een scherp tarief.

www.betonvloerherstel.nl



The Rolling Stones vastleggen was voor hem een 
legendarische ervaring: “De avond van het 
concert zal ik nooit meer vergeten. Het zijn ware 
artiesten, die pure en rauwe Rock and Roll 
spelen waar veel jonge bands van kunnen leren.”

Andy Zuidema heeft ook andere grote namen 
voor zijn lens gehad, zoals Queen, P!nk en 
Coldplay. Hij heeft aan de hand van zelfstudie en 
begeleiding van bekende fotografen (Yamandú 
Roos, Klaas Jan van der Weij en director Edwin 
Nikkels) geleerd om op een laagdrempelige 
manier pure en unieke foto’s te maken. 

Zowel het museum als het management van 
de Stones zijn enthousiast over het werk van 
de Groningse fotograaf. Projectleider van The 
Rolling Stones – Unzipped Muriel Ramuz: “Andy 
valt op vanwege de kwaliteit van zijn werk. Hij 
maakt momentopnames die zelf een verhaal 

vertellen, en laat met zijn foto’s mensen het 
gevoel van het vastgelegde moment ervaren.”

Over de tentoonstelling
The Rolling Stones – Unzipped toont ruim 400 
originele objecten uit de verzameling van de 
Stones. Niet alleen instrumenten en stage 
designs, maar ook zeldzame audiofragmenten 
en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, 
iconische kostuums, postermateriaal, 
albumcovers en zelfs hun studio en het 
bescheiden verblijf in Edith Grove in Londen. 
Fans reizen door de unieke erfenis van de 
band, die eindigt met een iconische Stones-
ervaring en mede mogelijk wordt gemaakt door 
de multidimensionale Dolby Atmos Sound-
technologie, gefaciliteerd door PMC (The 
Professional Monitor Company)  <

www.groningermuseum.nl
www.rollingstonesgroningen.nl 

NU TE ZIEN:

THE ROLLING 
STONES
UNZIPPED

t/m 28 februari 2021
PRONKJEWAILS
Design uit heden en verleden
t/m 9 mei 2021
DE COLLECTIE:
De kast van H.N. Werkman
Pieke Bergmans – From the Sky

GRONINGER MUSEUM: WERK VAN LOKAAL TALENT TE ZIEN TIJDENS

The Rolling Stones 
– Unzipped
Het Groninger Museum besteedt tijdens de tentoonstelling over The Rolling 
Stones aandacht aan Groningen en lokaal talent. Zo toont het museum werk 
van de Groningse fotograaf Andy Zuidema. De expositie bestaat uit zeven grote 
kleurenfoto’s, die Andy van de Stones maakte tijdens het concert in Arnhem in 2017. 

Andy Zuidema, 
foto: Sebastiaan Rodenhuis

The Rolling Stones in GelreDome, 2017
Foto: Andy Zuidema
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KAKCORONA! 
De één is helemaal klaar met dit jaar, de ander stoomt 
nog even door. Terugkijkend was dit een uniek, bizar en 
verwarrend jaar, voor ons allemaal. Aan de kerstdis zal 
Corona ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn. Al is het nu 
nog niet duidelijk met hoeveel familieleden en/of vrienden 
we die kerstdis mogen delen. 

Er is nog zoveel niet duidelijk. Wordt 2021 opnieuw een jaar van 
coronagolven, of toch vooral het jaar van terugbetalen van coronasteun? 
Zullen we het ene na het andere faillissementsbericht om de oren krijgen, 
of krabbelen we met z’n allen toch sneller op dan verwacht? Het is koffiedik 
kijken en de stip op de horizon was nooit troebeler dan nu. En toch: kop d’r 
voor! Dat is wat ik hoor, bij bedrijven waar ik – dank jullie wel! – toch langs 
mocht komen. En ook tijdens MS Teams-gesprekken waar we, flexibel als 
we zijn, dit jaar allemaal gebruik van hebben leren maken. 

‘Dat kutvirus’ 
Lenig en flexibel bleken we dit jaar allemaal te zijn. Mocht er weer iets 
ineens niet meer, dan knarsetanden we even en zetten we de schouders er 
toch weer onder: dan maar zó! Onze oudste zoon riep bij zo’n inperking 
steevast ‘Kakcorona!’ en ik kon niet anders dan het grondig met hem eens 
zijn, blij als ik al was dat hij niet dat andere drieletterige woord dat begint 
met een ‘k’ gebruikte om zijn afkeer mee uit te drukken. Al schijnt onze 
premier Covid19 achter de schermen wel ‘dat kutvirus’ te noemen. Zijn we 
met hem eens hoor, maar qua opvoeding valt kak net iets ruimer binnen de 
normen.

Die oudste zoon van ons, die heeft autisme. Ten gevolge daarvan leven wij 
als gezin grotendeels een leven dat waarschijnlijk lijkt op de lockdown zoals 
anderen dit jaar voor het eerst beleefden. Uitjes: niet vanzelfsprekend. 
Afspreken met een groep mensen: doe maar liever in kleiner verband. 
Verjaardagen: spreiden graag, dat is voor iedereen leuker. Maar net dit jaar 
werd zijn wereldje eindelijk iets groter, dan is de teleurstelling ook groter 
wanneer dingen niet door kunnen gaan. 

Je gunt iedereen een gezinsleven en een carrière zonder hobbels, met een 
gelijkmatig gevoel van geluk en tevredenheid. Levenservaring leert echter 
dat achter elke voordeur men het leven anders beleeft, met elk zijn eigen 
struikelblokken. Maar oudste zoon verwoordde het mooi, toen hij in de 
gaten kreeg dat niet alleen hij, maar heel veel mensen en kinderen thuis 
moesten blijven: ‘misschien zijn we nu wel allemaal een beetje meer gelijk 
geworden’.  <

Tine van Knijff
Hoofdredacteur Kijk Op Uitgevers 

KIJK OP GELIJKHEID IN CRISISTIJD
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Drachten, Amersfoort en Urk



Wij denken graag 
net even anders 

met u mee!

Wij denken graag 
net even anders 

met u mee!
Duidelijk en betrokken advies. Daar ligt onze 
kracht en uw kans om het verschil te maken. 
Wij zijn betrokken adviseurs die ervaring en 
visie meebrengen. Doelgericht op zoek naar 
kansen en inventieve oplossingen om samen 
succesvol te kunnen groeien.

 www.vanbraakaccountants.nl

Kraaiheide 15
9202 PC Drachten

Postbus 652
9200 AR Drachten

0512 - 571250
drachten@vanbraakaccountants.nl

adres post tel
mail


