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De roep om duurzaamheid gaat onverminderd door.
Daarom ook in dit Nijs weer veel ‘groen’. In Leeuwarden
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TopsportZorgCentrum in Groningen is ook groen. Een

twee keer per jaar.

prachtig groen gebouw, duurzaam gebouwd en zeker
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van de leerlingen, geheel op de schop. Zo blijven wij
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Energiecampus groen stadsaanzicht Leeuwarden

Vereniging Hendrick de Keyser naar voren. Deze
vereniging zet zich in voor het behoud van bijzondere
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historische panden. In Nagele renoveerden wij de
eerste doorzonwoningen van Nederland.
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Leeuwarden is de culturele hoofdstad van Europa dit
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jaar. Wij, als bouwbedrijf met onze wortels in de Friese
klei, zijn daar ‘grutsk’ op. Wij haken daarbij graag aan

Rechten
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen, vermenigvuldigd of
gereproduceerd zonder schriftelijke
toestemming van Friso Bouwgroep.

en laten u in de bijlage al het moois zien dat Fryslân te
bieden heeft. Zowel op cultureel als recreatief gebied.
Mijn favoriete Friese plek: Ameland. Hotellier Brouwer
vertelt u alles over zijn bijzondere familiehotel op dit
eiland.

Volg ons

Ik wens u een mooie zomer!
Henk Dedden
algemeen directeur Friso Bouwgroep

/frisobouwgroep
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Nederland circulair in 2050. Dat
is de ambitie van staatssecretaris
Dijksma. Initiatiefnemers
Koninklijke Oosterhof Holman
en Ekwadraat zetten hun ambitie
kracht bij en hebben het initiatief
genomen om de Energiecampus
in Leeuwarden geheel circulair te
laten bouwen. Friso startte onlangs
met deze ambitieuze klus.

Oplossingen voor energievragen van morgen

Flexibel en demontabel

Met de onthulling van het bouwbord ‘Energiecampus Leeuwarden
zoekt vrienden’ is onlangs de bouw van de toekomstige
Energiecampus officieel gestart. Op de voormalige vuilstortplaats
Schenkenschans en aanliggende terreinen in Nieuw Stroomland
bouwt Friso de komende maanden hét corporate campusterrein
van Leeuwarden. Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat
willen oplossingen vinden voor de energievragen van morgen. Dat
doen ze door kennis, onderzoek én productie op een locatie te laten
samenkomen; de nieuwe Energiecampus.

De levensduur van het gebouw wordt verlengd doordat het
ontwerp flexibel is. Daarmee kan op termijn een andere invulling
aan het pand gegeven worden. Het gebouw wordt zo gemaakt
dat het in de toekomst deels gedemonteerd kan worden voor
hergebruik. Ook tijdens het gebruik zal het gebouw bijdragen aan
de duurzaamheidsdoelstellingen. Zo wordt er groene energie
opgewekt waarmee 8.000 huishoudens in Leeuwarden van stroom
en warmte voorzien gaan worden.

Circulair bouwen

AchterboschZantman Architecten ontwierpen een uniek licht
gebouw. Het gehele terrein zal landschappelijk ingepast worden met
veel groen, water en recreatieve paden. Hierdoor krijgt Leeuwarden
een nieuw groen stadsaanzicht. Energiecampus Leeuwarden wordt
dé locatie voor kennisdeling in experimenten of productie op het
gebied van energievraagstukken. Er zullen nieuwe technologieën
worden ontworpen en geproduceerd. Het kenniscentrum wordt het
hoofdkantoor van Ekwadraat. Ook neemt Oosterhof Holman haar
intrek in het pand. Daarnaast is er kantoorruimte voor onder andere
start-ups. Samenwerkingspartner ROC Friese Poort geeft studenten
de kans om kennis te maken met nieuwe technieken. Studenten
denken mee over de bouw van het circulaire kenniscentrum en de
beveiliging ervan.

De Energiecampus wordt helemaal circulair gebouwd. Door het
slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat
deze oneindig gebruikt kunnen worden, wordt een gesloten
kringloop gemaakt. Er wordt gebouwd met hergebruikte materialen
zoals vloerhout, oude binnendeuren, geprofileerde schroten en
installatieonderdelen.

Studenten denken mee
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vandebouwgrond

frisonijs
BOUWBORG, JURRIËNS EN FRISO
IN GRONINGEN ONDER ÉÉN DAK

In opdracht van Sint Trudo realiseert Aannemingsmaatschappij Friso 43
volledig geprefabriceerde woningen. Deze gaan gebruikt worden als tijdelijke
huisvesting. De Cubestee is een flexibel bouwwerk van 6 x 6 x 6 meter. Deze

Bouwborg B.V. is verhuisd. Onlangs zijn de voormalige vestigingen in Groningen, Klijndijk
en Leeuwarden samengevoegd tot één vestiging aan de Osloweg 125 in Groningen. Naast
Bouwborg zijn ook zusterondernemingen Jurriëns Noord en Aannemingsmaatschappij
Friso aan de Osloweg 125 gevestigd. Zo zitten alle zusters onder één dak. De klanten
kunnen vanuit één locatie nog beter bediend worden. Uiteraard blijft Bouwborg het
vertrouwde adres voor onderhoud, verbouw, renovatie en (kleinschalige) nieuwbouw
met de service, vakkundige medewerkers en kwaliteit zoals u dat van ons gewend bent.

is van hout en glas, simpel in elkaar te zetten en ook nog zeer betaalbaar.

FLEXIBEL WONEN MET
CUBESTEE IN EINDHOVEN

Daarnaast is hij, door de eenvoudige vorm en statige ramen, prachtig om
te zien. Door dat raam, en door de maten van de kubus, voelt de ruimte
bovendien heel prettig aan. De kubus is een basisruimte voor pioniers. De
eigenaar/gebruiker kan er naar eigen inzicht van maken wat hij wil. Je kunt
er kamers in aftimmeren, dan is het een prima starterswoning. Half huis/half
schuur is ook mogelijk. Verder kun je een hangmat in je kubus bevestigen of
erin basketballen. Je kunt hem als tweede huis inrichten, als prieel, als atelier

Nieuw adres | Osloweg 125 - 9700 GG Groningen
Nieuw postadres | Postbus 5274 - 9700 GG Groningen

of als theaterzaaltje. Maar ook als winkel, garage, buurthuis, opslagplaats of
meditatieruimte. Houkesloot Toelevering levert zowel de kozijnen als de hsbelementen voor de Cubestee.
Wilt u meer weten over de Cubestee? Neem dan contact op met Wieger Pieter Boonstra.

MUZIEKWINKEL DOETINCHEM
TRANSFORMEERT TOT
APPARTEMENTENCOMPLEX

Hij is bereikbaar via 0515 - 42 99 99.

JEUGD LOOPT WARM VOOR
BOUWPLEIN ZAAILAND

Aannemer

Aannemingsmaatschappij Friso B.V.

Opdrachtgever

Stichting NHL Stenden Leeuwarden

Architect

Kurt Boomgaard, Franeker

FRISO IN ZEE MET
MARITIEM INSTITUUT

Friso Oost startte begin juni, in opdracht van familie De Vriese, met de
transformatie van Music Palace Vriese in Doetinchem. Het opvallende, 3.400
vierkante meter grote pand aan de Dr. Huber Noodtstraat krijgt niet alleen een
nieuwe functie, maar ook een nieuwe indeling en een compleet nieuw aanzien.
Het glas wordt voor het grootste deel verwijderd en vervangen door nieuwe
gevelpuien. Op de eerste, tweede en derde verdieping worden in totaal 34

Meer ruimte, functioneler en klaar voor de toekomst. Dat is

eenpersoons zorgappartementen gerealiseerd. Een zorgaanbieder gaat deze

het doel van de revitalisering van Maritiem Instituut Willem

woningen huren. De appartementen zijn aan de zij- en achterkant gesitueerd

Barentsz op Terschelling waar Friso in juli mee van start

en hebben gedeeltelijk uitzicht op de Dr. Bardetplaats. Op de begane grond

gaat. Het bestaande hoofdgebouw en het Maritiem Simulator

komt Ecobright van Vriese; een winkel die gespecialiseerd is in Led-verlichting.
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De jeugd heeft de toekomst. Daar zijn we ons van bewust.

Trainingscentrum

Regelmatig werken wij dan ook mee aan projecten waarbij

ingericht. In het hoofdgebouw komen meer studie- en

jongeren warm gemaakt worden voor een beroep in de bouw.

overlegplekken. Op het trainingscentrum wordt een verdieping

Friso Bouwgroep heeft, samen met Bouwen aan de Bouw,

gebouwd. Zo is er meer ruimte voor simulatoren. Bij de

Dijkstra Draisma, Bouwmensen en bouwopleidingen in Fryslân

verbouwing is ook aan het milieu gedacht. Door het vernieuwen

op woensdag 6 juni jl., laten zien wat de Bouw en Infra te bieden

van gevels en daken, het vervangen van de kozijnen en het

heeft. Ook de sectoren die met bouw en infra samenwerken

aanbrengen van nieuwe isolatie en het installeren van een

presenteerden zich, zoals de installatiebranche, Defensie, Frysk

nieuw systeem voor warmteterugwinning kan een duurzame

Lab en de Chauffeurs Vereniging Friesland. De ochtend werd

koers gevaren worden. Opdrachtgever Stichting NHL Stenden

ontzettend goed bezocht door toekomstige bouwvakkers en

Leeuwarden wil het gebouw nog voor het schooljaar 2019-2020

hun ouders.

openen.

worden geheel verbouwd
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en opnieuw

opgeleverd
Drie jaar geleden werd oud-schaatscoach Gerard Kemkers toegevoegd aan
de staf van FC Groningen als manager Topsport en Talentontwikkeling. Vlak
voor de oplevering blikte we met hem en Friso-uitvoerder Siedo Hiemstra
terug op de realisatie van een nieuwe parel, of beter gezegd, de groene
smaragd aan de rondweg van Groningen: het Topsportzorgcentrum.

GROEN ICOON SIERT RONDWEG GRONINGEN

Functioneel en innovatief

Uitdagend project

“Toen ik begon bij FC Groningen waren er al plannen voor

De korte bouwtijd was volgens Friso-uitvoerder Siedo

een Topsportzorgcentrum. Het doel was een centrum

Hiemstra de grootste uitdaging van het project. “Een klus

te bouwen waar topsport, topzorg, breedtesport en

van deze omvang binnen een jaar klaren is pittig. We

ondernemen samengebracht zouden worden en waar

gingen er in sneltreinvaart doorheen. Als je dan ook nog

sporttalenten tot ontwikkeling kunnen komen. Namens FC

afhankelijk bent van omstandigheden waar je geen invloed

Groningen mocht ik de regiefunctie van de voorbereiding en

op hebt, zoals het weer en levertijden, dan kom je soms

bouw op me nemen. Zo kon ik door mijn visie en ervaringen

voor voldongen feiten te staan en is het maken van keuzes

bij topsportcomplexen over heel de wereld, zorgen voor

lastig.” Ook Hiemstra is trots op het eindresultaat: “Als je

een functioneel en innovatief gebouw.” Kemkers’ inbreng

mag bouwen aan zo’n mooi project met bijzondere details

resulteerde onder andere in een aangepast ontwerp; er

in een intensief traject, dan ben je trots als het bijna af is.

kwam een grote trainingshal bij; uniek voor Nederland.

Vooral de fase vanaf casco tot het dak was een geweldige

XL-programma-van-eisen

fase; die liep als een klokje. Ook bij dit project heeft BIM
zichzelf weer bewezen.”

“De grootste uitdaging tijdens de ontwerpfase was om
het XL-programma-van-eisen in een M-gebouw te stoppen
en enige vorm van ‘openheid’ vast te houden. Het was
een hele puzzel om alles erin te krijgen wat op de lijst van
wensen stond. FC Groningen is niet de enige gebruiker
van het gebouw. Naast een ‘openbaar’ restaurant op de
eerste verdieping, komen op de tweede en derde verdieping
InterPsy (breedtesportlaag) en VNO-NCW. Zij krijgen de
kantoren casco opgeleverd en bepalen zelf de inrichting.
Wel willen we in het gehele gebouw een eenduidige
uitstraling houden. Om de gezamenlijkheid vast te leggen
hebben we regulier gebruikersoverleg. Zo zorgen we voor

Videodocument

een eindresultaat waar iedereen blij mee is.”

Tijdens de bouw werd er tweewekelijks een ‘Kijkje met

Bouwen is topsport

Aannemingsmaatschappij Friso B.V.
Euroborg NV

Architect

Leeuwenkamp Architecten

je mee bezig bent en trots op de partners waar je mee
samenwerkt dan wil je dat graag laten zien. De Kijkjes met

overeenkomst tussen bouwen en topsport ter sprake.

Kemkers waren voor ons de ideale manier om iedereen mee

Kemkers: “Alle betrokken partijen hebben ontiegelijk veel

te laten kijken op de bouwplaats en betrokkenheid te creëren.

kennis ingebracht. Door met veel mensen goed samen te

Uiteindelijk hebben we zo een mooi videodocument van de

werken hebben we aan de voorkant alles goed doordacht.

complete bouw; vanaf de eerste schep tot de oplevering.”

een eindresultaat neerzetten ongeacht de omstandigheden;

Eenheid met de omgeving

bouwen is absoluut topsport.”

Kemkers is tevreden met het eindresultaat. “Als je drie jaar

Icoon
Opdrachtgever

Kemkers’ op Facebook geplaatst. “Als je trots bent op waar

Het gebouw is in korte tijd gerealiseerd. Dan komt de

Een goede voorbereiding, constante deadlines en uiteindelijk

Aannemer

“Ook bij dit project
heeft BIM zich weer
bewezen.”

lang intensief bij een bouwproces betrokken bent geweest
en jouw visie verwerkt is in het eindresultaat dan ken je

Kemkers roemt het vakmanschap van de medewerkers van

elk hoekje. Misschien gaat het wat ver om te zeggen dat

Friso. “Het vertrouwen was groot. Ik kon al snel op Radboud

het als een soort kindje is, maar eigenlijk is dat het wel.

(Poortvliet, projectleider red.) en Siedo vertrouwen. We

Het eindresultaat wordt prachtig; een gebouw dat echt in
het oog springt. Als straks ook de bomen geplant zijn en

Installateur

Croonwolter&dros

dachten met elkaar mee en daardoor is het ons gelukt om

Adviseur

DGMR Bouw

samen een icoon neer te zetten waar we met zijn allen trots

het groen om het centrum begint te groeien, dan wordt het

Constructeur

Jansen Wesselink

op kunnen zijn. Als de gebruikers straks hun intrek nemen

echt een eenheid met de omgeving en is het een mooie

in dit gebouw dan wordt duidelijk of alles van binnen klopt.”

aanvulling op het nabij gelegen Gasunie en DUO-gebouw.”
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inpandig

opgeleverd

EEN JAAR FRISO WERKT VEILIG
Een jaar lang Friso werkt Veilig. Er is in die tijd veel bereikt. We
vroegen Friso Civiel-uitvoerder Harm Boersma en Friso-uitvoerder
Fabian Reijmers naar hun ervaringen.

“We zijn op de goede weg”

Harm Boersma - uitvoerder Friso Civiel B.V.

Harm werkt op dit moment aan de betonnen vloerplaten voor Vliegbasis Leeuwarden.

s

Nelleke Wouter

Keuning en

zoon van Johan

Nelson is de

PCBS DE LIBRIJE GORREDIJK IS UITGEBREID EN OPGEPIMPT

“Ik vind het belangrijk dat iedereen elke dag weer gezond en wel terug naar huis gaat
aan het eind van de dag. Dat kan alleen als we met zijn allen veilig werken en elkaar
erop aanspreken als dat nodig is. Ik zie daar voor mezelf, als uitvoerder, zeker een
belangrijke rol in. Voor zover het binnen mijn macht ligt stuur ik op veiligheid. Dat doe
ik door te zorgen voor een opgeruimde werkplek, juiste voorzieningen en middelen
te gebruiken en natuurlijk overleggen we hoe we de werkzaamheden het veiligst uit
kunnen voeren tijdens de werkoverleggen. We zijn met zijn allen op de goede weg bij
Friso, maar het kan zeker nog beter. Vooral als het gaat
om orde en netheid op en om de bouwplaats kunnen we nog
stappen maken. Toch moet ik zeggen dat het begin er zeker
is. Friso Werkt Veilig heeft het veiligheidsbewustzijn bij de
collega’s aangewakkerd. Al hebben sommige mensen nog wel
de instelling van ‘eerst zien en dan geloven’. Door adequaat op
vragen over bijvoorbeeld de toepassing van nieuw gereedschap
te reageren kunnen we ervoor zorgen dat er een positieve
instelling is van iedereen die werkzaam is op onze bouwplaatsen
en natuurlijk ook in de fabrieken van Houkesloot.

In 1968 opende De Librije haar deuren in Gorredijk. Drie leslokalen en een
gemeenschappelijke ruimte, meer leerlingen waren er toen nog niet. Nu, exact 50
jaar later, zijn lokaal 12 en 13 gerealiseerd en is de hele school opgepimpt. Ruim 270
kinderen en 28 groepsleerkrachten gaan nu dagelijks naar een compleet vernieuwde
school. De puntjes moeten nog op de ‘i’, maar directeur Tseard Kuperus is al heel
tevreden over het eindresultaat.
Informeel en laagdrempelig

Aannemer
Opdrachtgever
Architect

“Toen we aan de slag gingen met de plannen voor de nieuwe basisschool hadden we een
drietal eisen. De school moest door de vernieuwbouw een duidelijke structuur krijgen en
overzichtelijk worden. Door diverse malen een lokaal bij te bouwen was de structuur ver te
zoeken. Er waren bijvoorbeeld drie verschillende entrees. Na de nieuwbouw zijn dat er twee.
Ook was de gemeenschappelijke ruimte te klein. Voor de jaarlijkse slotmusical moesten we
het aantal bezoekers per leerling drastisch beperken vanwege ruimtegebrek. Nu passen er
120 ouders tegelijk in de zaal en is er een apart vast podium. Deze ruimte dient tevens als
speelleerruimte en heeft een open sfeer. Tot slot wilden we
de school opfrissen en één algehele uitstraling meegeven.
Dat kon alleen door alles op de schop te gooien, het hart eruit
Friso Totaalbouw B.V.
te halen en dan van nul opnieuw in te delen en op te bouwen.
PCO Gorredijk
Doordat de beperkende kaders hierdoor wegvielen, konden we
Wind Architecten Adviseurs
echt de school neerzetten die wij wilden.”
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Boeiende periode
Al vanaf de aanbesteding is er samengewerkt
met Friso. Dat moest ook om alles in een korte
bouwtijd te kunnen realiseren. “Friso kwam als
laagste uit de bus bij de aanbesteding, maar ook
dat bedrag was boven ons budget. Wij hebben
toen met elkaar om tafel gezeten. Friso heeft goed
meegedacht hoe we dingen goedkoper, slimmer
en handiger konden doen. Samen hebben we een
plan gemaakt dat paste binnen het budget. Het
is door deze samenwerking en de betrokkenheid
van onder andere Friso-projectleider Egbert van
der Veen, gelukt om binnen budget en binnen de
gestelde termijn de bouw af te ronden. Dat is een
hele prestatie.”

waren vooral onder de indruk van de grote kranen
en de enorme betonmixer die de vloer kwam
storten. Ze vonden het allemaal reuze interessant.
Handjes door het hek en maar kijken wat er op de
bouw gebeurt.”
Dat zo’n grote bouwplaats op het schoolplein
positief is voor het beeld dat kinderen van de bouw
hebben is wel duidelijk volgens Kuperus.

“Handjes door het hek
en kijken wat er
op de bouw gebeurt.”

Inleven in de bedrijfsfilosofie
Tijdens de vernieuwbouw bleef de school gewoon
open. Voor de leerlingen was dat vooral fijn: “De
kinderen van de onderbouw zijn in een ander
gebouw ondergebracht, maar de bovenbouwers
bleven gewoon in dit gebouw. Dat was voor
de leerkrachten soms wat behelpen omdat de
gemeenschappelijke ruimte wegviel en er praktisch
gezien het nodige geplooid moest worden. De
kinderen hebben daar weinig last van gehad. Die

“Bouwen is vakwerk, daar zijn specialisten voor
nodig. Wij doen zeker ons best om kinderen
enthousiast te maken voor een VMBO-opleiding.
Bouwen is een dynamisch vak; er komt van alles
bij elkaar. Het is goed dat onze leerlingen dat van
dichtbij mee hebben kunnen maken en zo ook
enthousiast kunnen worden om zelf een opleiding
in de bouw te gaan volgen”.

Samen naa
Meer informa

r nul ongeva

tie: www.fris

onet.nl/wer

“Veilig werken is mensenwerk”

Fabian Reijmers | uitvoerder Friso Almere B.V.

Fabian werkt op dit moment aan de nieuwbouw van Hart van Wierden in Almere.

Veilig werken is belangrijk vanwege het welzijn van het personeel. Ik wil dat mensen
met plezier en gezond aan het werk gaan, maar het is nog belangrijker dat ze weer
gezond naar huis gaan. Veilig werken is voor mij een kwestie van goed overleg en
het goede voorbeeld geven. De jonge generatie moet bewust gemaakt worden van
de gevaren op een bouwplaats. De oudere garde is vaak rustiger, heeft al jarenlang
ervaring en ziet daardoor de gevaarlijke situaties. Zij kunnen spelenderwijs die
ervaring overbrengen op de startende bouwvakkers. Dit is een continu proces waar
ik als uitvoerder altijd mee bezig ben. Veilig werken is mensenwerk. Het bewustzijn
is niet bij iedereen even groot en juist dat vind ik interessant. Het is belangrijk dat
ik de mensen in mijn ploeg goed ken en weet hoe ze in hun werk staan. Alleen dan
kan ik ze op de juiste manier bijsturen en hun veiligheidsbewustzijn naar een hoger
niveau tillen. Vooral ook de mensen die keer op keer bij de les gehouden moeten
worden, want er wordt alleen een veilige bouwplaats gecreëerd als iedereen zich aan
de regels houdt. Het is positief dat we met Friso Werkt Veilig een goede weg
ingeslagen zijn met zijn allen, veilig werken zit in de lift. Er zijn erg
goede toolboxen en de uitvoerders hebben cursussen gevolgd.
Het thema ‘Ik werk veilig of ik werk niet’ is duidelijk. Door bewust
veiliger te werken krijgen mensen meer plezier in het werk en
gaan mensen ook meedenken.”
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HENDRICK DE KEYSER CONSERVEERT NEDERLANDSE WOONGESCHIEDENIS
Precies 100 jaar bestaat Vereniging Hendrick de Keyser dit jaar. In deze honderd
jaar verwierf de vereniging, uit legaten en schenkingen, 423 complexen. Deze
veelal monumentale gebouwen worden door hen gerestaureerd en daarna
verhuurd als woning of speciale locatie. De afgelopen jaren restaureerden
wij voor Hendrick de Keyser het Eysingahuis in Leeuwarden, het Pakhuys in
Harlingen en Karwijhof in Nagele. Over dit laatste ‘kunstwerk’ spraken wij met
architect Ann-Katrin Adolph.
Karwijhof
Nagele 2018

NIEUWE WEBSITE VOOR
HOUKESLOOT TOELEVERING

Een heel bijzonder rijtjeshuis
Na de oorlog, in 1957 werd Nagele op een bijzondere manier gebouwd. “Nagele was het eerste dorp
dat helemaal volgens het Nieuwe Bouwen vorm kreeg. Licht, lucht en ruimte waren de belangrijkste
uitgangspunten van deze architectuur. Bij de bouw van deze woningen werd voor het eerst gewerkt
met beton, plaatvloeren en prefabgevelonderdelen. De indeling was uniek voor die tijd; de woning en
keuken zijn door middel van een glazen wand van elkaar gescheiden. Daarmee waren de woningen
in Nagele de voorgangers van de doorzonwoningen. De landarbeiders die in deze woningen kwamen
wonen genoten van de luxe, zoals een eigen badkamer, aparte kinderslaapkamers en een eigen tuin
met ruime berging. Deze dingen zijn nu zo normaal, dat we er de schoonheid niet meer van inzien.
Daarom wilden wij dit unieke stuk architectuur graag bewaren”, begint Adolph haar verhaal. “Voor
de historische rijksmonumenten die wij doorgaans restaureren zijn de timmermannen altijd gelijk
enthousiast. In dit geval was dat wat lastiger. We hebben echt uit moeten leggen waarom de huizen
van de Karwijhof zo bijzonder zijn. Het is sociale woningbouw en nu verrommeld, dan denk je niet
gelijk dat dit historisch van belang kan zijn.”

Houkesloot is meer dan alleen kozijnen. Om die slogan
kracht bij te zetten is onlangs de compleet vernieuwde
website live gegaan. Een frisse website, waarbij de nadruk
ligt op het totaalproduct dat Houkesloot Toelevering haar
klanten te bieden heeft.

Hergebruik is duurzaam
Friso heeft de woningen in Nagele verduurzaamd. “Eigenlijk stonden de woningen op de nominatie om
gesloopt te worden. Nieuwbouw lijkt soms sneller en goedkoper. Maar hergebruik is natuurlijk veel
beter voor het milieu. De woningen zijn overgenomen van woningcorporatie Mercatus, met steun van
de RCE en de gemeente Noordoostpolder mét de verplichting om dit gemeentelijk monument binnen
15 jaar te renoveren. De eerste acht woningen hebben we voorzien van geïsoleerde gevelelementen,
is er isolatieglas geplaatst, werden de vloeren en daken geïsoleerd en kregen de onbewoonde
huizen allemaal zonnepanelen. Het was een hele klus om deze aanpassingen zo door te voeren dat
het straatbeeld uit 1957 behouden bleef. De uitvoerder van Friso, Wietze Terpstra, en de externe
projectleider Jeroen de Bos hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Samen hebben zij elke keer
gezocht naar oplossingen die ervoor zorgden dat de originele horizontale en verticale vlakken bleven
bestaan. Nu zijn de eerste 8 van 32 woningen helemaal klaar voor de toekomst en hebben ze het
comfort van de 21ste eeuw, maar wel met de uitstraling van de jaren ’50.”

Frisse look
Samen met het vooraanstaande ICT-bedrijf Snakeware uit Sneek werd een
langetermijnstrategie geformuleerd. De nieuwe site, die een frisse look heeft, toont
niet alleen de projecten waar Houkesloot aan werkte, maar geeft ook een duidelijk
overzicht van de producten die Houkesloot levert.

Bestaande relaties bedienen
Gebruiksvriendelijkheid was de belangrijkste vereiste bij het opzetten van een

Huis van Eysinga
Leeuwarden | 2017

Museumwoningen in heel Nederland
8 woningen zijn opgeleverd. 6 daarvan worden verhuurd als
sociale huurwoning. De andere twee worden ingericht als
Monument & Bed en Museumhuis. “Uiteindelijk is het de
bedoeling om in heel Nederland 35 museumwoningen open
te stellen. Het Eysingahuis in Leeuwarden opent eind dit
jaar haar deuren en het Museumhuis in Nagele zal volgend
jaar open gaan. Door deze museumwoningen brengen wij
de woninggeschiedenis van Nederland in kaart. Leuk en
interessant, niet alleen voor volwassenen, maar zeker ook
voor kinderen. Alles mag namelijk aangeraakt worden en in
elke museumwoning zijn dingen te doen. Daardoor is een
ontzettend dynamisch geheel.”

Een overzicht van de museumhuizen staat op
www.hendrickdekeyser.nl

nieuwe website. Bezoekers van de site moeten snel kunnen vinden waar ze naar op
zoek zijn. Ook wil Houkesloot haar relaties makkelijker bedienen. Zo is het mogelijk
om via de website gebruiksvoorschriften, montagevoorschriften, keurmerken en

VAN PAKHUYS TOT
WOONGEBOUW

productbladen te downloaden.

Medewerkers centraal
Er is bewust voor gekozen om het vakmanschap van Houkesloot uit te lichten. De
fotografie, die verzorgd is door Piet Douma Fotografie, toont het productieproces en

In maart werd het volledig Pakhuys in Harlingen officieel geopend. Binnen

de medewerkers.

10 maanden restaureerde Jurriëns Noord, in opdracht van Vereniging
Hendrick de Keyser dit 361-jaar-oude pand.
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Pakhuys Harlingen
Harlingen | 2017
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HUIS MET GESCHIEDENIS
In 1657 gaf koopman Sicce Lubbers
opdracht het pand te bouwen. Op de
begane grond werd wijn opgeslagen.
De overige vier verdiepingen werden
gebruikt als graanpakhuis. In de
18de eeuw wisselde de bestemming
van de pakzolders verschillende
keren. Het pakhuis is nooit ingrijpend
verbouwd en nog bijna geheel in
midden 17de-eeuwse toestand.

DE LUIKEN KUNNEN WEER OPEN
De vakmannen van Jurriëns Noord
begonnen met het herstel van het
casco: goten werden vervangen,
houtrot, gevel en luiken werden
hersteld. Van het wijnpakhuis op de
begane grond is een bedrijfsruimte
gemaakt, de graanzolders op de
verdiepingen zijn omgetoverd in drie
appartementen mét de originele
pakhuissfeer.

VONDST OUDE POORT EN TRAP
Tijdens de restauratie werd een
bijzondere vondst gedaan: een
stenen poortje uit 1657 met de
originele stenen trap. Het poortje met
gebeeldhouwde druiventrossen, was
de verbinding tussen het pakhuis en
de mouterij. De gemetselde trap is in
het nieuwe ontwerp geïntegreerd.
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AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ FRISO B.V.

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ FRISO ALMERE B.V.

FRISO TOTAALBOUW B.V.

HOUKESLOOT TOELEVERING B.V.

Pieter Zeemanstraat 9

Palmpolstraat 23

Siriusweg 3

Tingietersstraat 8

Postbus 49

Postbus 50030

Postbus 7522

8601 WJ Sneek

8600 AA Sneek

1305 AA Almere

8903 JM Leeuwarden

t 0515 – 23 80 20

t 0515 – 42 99 99

t 036 – 523 08 00

t 058 – 267 43 00

toelevering@houkesloot.nl

info@frisobouwgroep.nl

friso.almere@frisobouwgroep.nl

info@frisobouwgroep.nl

Friso Groningen

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ FRISO OOST B.V.

Friso Leeuwarden

Tingietersstraat 8

Osloweg 125

Borculoseweg 52

Siriusweg 3

8601 WJ Sneek

Postbus 5274

Postbus 159

Postbus 7522

t 0515 – 23 80 20

9700 GG Groningen

7150 AD Eibergen

8903 JM Leeuwarden

kozijnen@houkesloot.nl

t 050 – 544 52 00

t 0545 – 29 18 42

t 058 – 267 43 00

friso.groningen@frisobouwgroep.nl

friso.oost@frisobouwgroep.nl

friso.leeuwaren@frisobouwgroep.nl

JURRIËNS NOORD B.V.

Friso Sneek

8912 BD Leeuwarden

Osloweg 125

Pieter Zeemanstraat 9

t 0515 – 23 80 20

FRISOPLAN B.V.

Postbus 5274

Postbus 49

prefab@houkesloot.nl

Pieter Zeemanstraat 9

9700 GG Groningen

8600 AA Sneek

Postbus 49

t 050 - 55 66 779

t 088 - 429 00 00

8600 AA Sneek

mail@jurriensnoord.nl

info@frisobouwgroep.nl

nevenvestiging

Friso Heerenveen

Pieter Zeemanstraat 9

De Opslach 25

Postbus 49

8448 GV Heerenveen

8600 AA Sneek

t 0515 - 42 99 99

t 0515 – 42 99 99

info@frisobouwgroep.nl

Postbus 49

BOUWBORG B.V.

Friso Service & Onderhoud

8600 AA Sneek

Osloweg 125

Pieter Zeemanstraat 9

t 0515 – 43 66 70

Postbus 5274

Postbus 49

info@frisociviel.nl

9700 GG Groningen

8600 AA Sneek

t 050 - 59 25 500

t 088 - 429 00 00

info@bouwborg.nl

service@frisobouwgroep.nl

Timmerfabriek Houkesloot B.V.

Houkesloot Prefab B.V.
Newtonweg 2

t 0515 – 43 66 66
info@frisoplan.nl

FRISO CIVIEL B.V.
Pieter Zeemanstraat 9

Friso Retail
Pieter Zeemanstraat 9
Postbus 49
8600 AA Sneek
t 0515 - 42 99 99
info@frisobouwgroep.nl

Friso Bouwgroep B.V.
Pieter Zeemanstraat 9
Postbus 49
8600 AA Sneek
t 0515 - 42 99 99
info@frisobouwgroep.nl
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