
In het jaar 1946 is Aannemersmaatschappij Friso opgericht. 
Friso staat voor Friese onderneming. Het was toen nog gevestigd op 

‘Het Eiland’ aan de Houkeslootstraat in Sneek.

|1946|
Oprichting Aannemers- 

 maatschappij Friso

In januari 1946 
komen de eerste 

Wegenwachtauto’s 
op de weg.



In 1963 werd Friso overgenomen door Koninklijke Nederlandse  
Maatschappij voor Havenwerken. Ook werd er in 1963 voor het eerst in 

één jaar een omzet van 3 miljoen gulden bereikt.

|1963|
Overname KNM

Hendrik van Heerden
(Vestigingsleider Sneek )

1963 is ook het 
jaar dat president 

Kennedy vermoord 
werd.



In deze periode werd door Friso voor het eerst gewerk met prefab 
bouwsystemen, ook wel het simplexsysteem genoemd in die tijd.  

Chris Koster stond in deze tijd aan het roer bij Friso.

|1965|
Simplexsysteem

In Gieten vond dit 
jaar de eerste 

gewapende overval 
van Nederland 

plaats.



In 1968 werd Friso overgenomen door Goudse bouwgigant Nederhorst.
De Aannemingsmaatschappij groeide hard dit jaar. Het aantal 
medewerkers nam fors toe en de omzet steeg naar 13 miljoen.

|1968|
Forse groei

In Rotterdam 
wordt in 1968 de 

eerste metrolijn van 
Nederland 
geopend.



In 1970 werd het Triotel ziekenhuis opgeleverd. 
Dit was een klus van circa 6 miljoen gulden.

|1970|
Triotel ziekenhuis

Ook in 1970:
Paul McCartney 

maakt bekend dat de 
Beatles uit 

elkaar gaan.



1973 was het jaar dat het Friso directieteam een nieuwe 
algemeen directeur kreeg namelijk de heer Sijbrandij. 

Dhr. S. Sijbrandij
(Algemeen directeur)

Dhr. B. Hoogakker
(Directeur)

I. C. Geuze
(Onderdirecteur financieel-

economische zaken)

|1973|
Nieuwe directeur

Ook wisseling 
van de wacht bij 

FC Barcelona. Met 
vlucht 254 arriveert 
Johan Cruijff dit jaar 

in Catalonië.



Op 29 november 1974 vierde Friso haar 25 jarig bestaan. 

|1974|
25 jarig jubileum

In 1974 vindt 
Ernö Rubiks de 

Rubikskubus uit



|1976|
Samenvoeging

In 1976 werd Friso samengevoegd met Schipper & Meijerink Bouw uit Neede. 
Beide bedrijven hadden duidelijke overeenkomsten in beleid, visie en missie. 

Zo ontstond Friso Meijerink Bouw. De organisatie groeide daarmee tot een bedrijf 
met vestigingen in Zwolle, Neede, Groningen, Sneek en Leeuwarden.

Harry Meijerink jr.
( Vestigingsmanager Neede )

In 1976 werd de 
eerste aflevering van 

Sesamstraat 
uitgezonden.



1980 was het jaar dat de Aanneminsmaatschappij een B.V. werd
 en op eigen benen ging staan. Ook werd in dit jaar Frisoplan en 

Timmerfabriek Houkesloot opgericht.

|1980|

Premier van Agt 
overhandigt dit jaar de 

huissleutels aan de 
eerste inwoners van 

Almere Stad.

Op eigen benen



|1992|
Verhuizing

In 1992 verhuisde Friso van ‘Het Eiland’ naar de Pieter Zeemanstraat. 
Twee jaar hiervoor werden J.J. de Vries (nu Friso Civiel) en 

Jellema Onderhoudsbedrijf overgenomen.

Ajax wint de 
UEFA-cup



1998 was het jaar van het aftreden van directeur Sjoerd Sijbrandij. 
Henk Dedden (huidige directeur) kwam hierna aan het roer te staan. 

Vervolgens werd vennootschap Friso Bouwgroep opgericht. 

|1998|
Directiewisseling  

Henk Dedden
(Algemeen Directeur 

Friso Bouwgroep)
Sjoerd Sijbrandij

(Oud Algemeen Directeur)
Raymond van 

Barneveld wint voor 
de eerste keer in zijn 
carrière de Embassy



|1999|
Film Akademie Amsterdam

In 1999 werd de Film Akademie in Amsterdam gebouwd.

De euro wordt 
ingevoerd.



In 2003 werd het pand aan de Pieter Zeemanstraat uitgebreid 
tot hoe het er nu uitziet.

|2003|
Uitbreiding pand

In 2003 is MSN
de bestbezochte

website van 
Nederland



|2001-2016|
Overnames

•  2001 Dijkstra Balk, Van den Breemer Bouw en De Lang 
•  2009 Schipper & Meijerink (Neede)
•  2010 Nieuwe vestiging in Groningen
•  2011 Verhuizing vestiging Neede naar Eibergen
•  2016 Jurriëns Noord & Bouwborg

Tussen 2001 en 2016 werden de volgende bedrijven overgenomen.

Sneek

Leeuwarden

Heerenveen

Groningen

Almere

Eibergen

beton- en waterbouw

beton- en waterbouw

totaalbouw

totaalbouw



|2021|
75 jaar Friso

In het jaar 2021 viert Friso Bouwgroep haar 75-jarig bestaan. 

beton- en waterbouw


