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voorwoord Met “De Nieuwe Afsluitdijk” valt werkelijk een wereld te winnen!
Een veilige Afsluitdijk is van groot belang voor Nederland. De investeringen van het Rijk zijn belangrijk voor de regionale 
economie. Het werk aan de Afsluitdijk heeft een groot effect op de werkgelegenheid in de regio wanneer lokale bedrijven 
worden ingeschakeld. Om deze bedrijven onder uw aandacht te brengen heeft de regio een bidbook opgesteld. Hierin 
presenteren wij ondernemers uit de regio die bij de renovatie van de dijk en uitvoering van regionale projecten een rol kunnen 
spelen. De ondernemers hebben dankzij hun specialisme, de gunstige ligging en goede bereikbaarheid van de bedrijven een 
aantal grote pluspunten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan goed worden ingevuld: geen complexe en lange 
aanvoer van transport en menskracht. 

Wij dagen u uit om maximaal gebruik te maken van de expertise en kwaliteiten van de regionale bedrijven, zodat we trots 
kunnen zijn op De Nieuwe Afsluitdijk. 

Vanaf 2018 starten de werkzaamheden voor de dijkversterking van de Afsluitdijk. De werkzaamheden zijn gericht op de 
waterveiligheid en het waterbeheer. Vanuit het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk worden plannen ontwikkeld op 
het gebied van economie, natuur en energie. Al deze projecten dragen bij aan de economie in de regio, zowel aan Friese zijde 
als Noord-Hollandse zijde. 

De regio, vanuit het samenwerkingsverband ‘De Nieuwe Afsluitdijk’, ontwikkelt verschillende projecten op Kornwerderzand, bij 
het Monument en in de beide aanlandingslocaties aan de Friese en Noord-Hollandse kant. Het gaat om het Beleefcentrum De 
Nieuwe Afsluitdijk, de vismigratierivier en de beoogde nieuwe sluis op Kornwerderzand. Het Monument wordt uitgebreid en de 
openbare ruimte wordt aangepakt. Meer projectinformatie staat op www.deafsluitdijk.nl.

Volgens berekeningen kan een regionaal aandeel van 10 à 20% een tijdelijk effect van zo’n 800 tot 1.600 tijdelijke banen 
opleveren. Bij een uitvoeringstermijn van 4 jaar gaat het op jaarbasis om 200 tot 400 banen. Wij willen bij de ontstane 
werkgelegenheid ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Daarom leggen we, samen met 
het Rijk, social return vast in het aanbestedingscontract. 

Rijk en regio maken van de Afsluitdijk weer een internationaal icoon voor de waterwerken. Bezoekers uit binnen- en 
buitenland komen de dijk en de regio bewonderen vanwege de innovatieve technieken en bijzondere beleving. Deze nieuwe 
Afsluitdijk is een belangrijke motor voor de regionale economie. Er valt werkelijk een wereld te winnen, regionaal, nationaal en 
internationaal!

Namens de samenwerkende partners van De Nieuwe Afsluitdijk, bestaande uit Provincie Fryslân en Noord-Holland en 
gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân, 

Maarten Offi nga
Wethouder Economische Zaken gemeente Súdwest-Fryslân  
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Infra
specialisme bedrijf kunstwerken: bruggen, tunnels, viaducten, 
 sluizen, gemalen e.d.
aantal vestigingen 2
machinepark  
aantal medewerkers 25
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO9001:2008
 • Co2-prestatiecertifi caat niveau 5 (holding) 

 Bartels Infra B.V.

 ir. B.G. Dijk

 Archimedesweg 5

 8912 AK

 Leeuwarden

 058 - 21 25 227

 bdijk@bartels.nl  

Bartels Infra B.V.

 kunstwerken N31 Harlingen-Zurich
 Spaarndammertunnel Amsterdam 
 tunnels Blauwe Sluisweg - Den Bosch 
 station Europapark Groningen 
 spoorzone Delft 
 sluis Diepswal - Leek (contractadvies) 
 reconstructie Hogeweg Amersfoort 
 kunstwerken Greenportlane Venlo 
 kunstwerken Coentunnel Trace 
 kunstwerken Avenue2 Maastricht 
 Julianabrug - Zaandam 
 brug over de Welle - Woudsend 
 aquaduct N201 Amstelhoek 
 Randweg Doetinchem 
 rioolwaterzuivering Heiloo  

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf kust & oeverwerk, waterbouw
aantal vestigingen 1
machinepark diverse schepen, pontons en droog materieel
aantal medewerkers 20
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO 9001:2008
 • VCA **
 • CO2 trede 3
 • FSC 

 Aannemingsbedrijf Klein Wieringen

 Jan Klein

 Kleitelweg 12 

 1777 NM

 Hippolytushoef 

 0227 - 51 20 42

 info@kleinwieringen.nl 

Aannemingsbedrijf Klein Wieringen

 diverse onderhoudswerkzaamheden aan zowel de dijk, weg, sluizen en 
remmingwerken van de Afsluitdijk (1963-heden) 

 vanaf 2008: Bestortingswerkzaamheden aan de Afsluitdijk
 gladheidsbestrijding A7 (Afsluitdijk)

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf grondverzet
aantal vestigingen 1
machinepark 25
aantal medewerkers 40
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA
 • CO2 Prestatieladder
 • Erkend leerbedrijf

 De Boer Burgum BV

 Heinze de Boer

 Menno van Coehoornweg 12a 

 9251 LV

 Burgum

 06 - 15 08 81 66

 info@deboerburgum.nl 

De Boer Burgum BV

 De Centrale As, contract Zuid 2
 De Centrale As, contract Noord 1
 De Centrale As, omlegging Prinses Margrietkanaal
 Aquaduct Westelijke Invalsweg Leeuwarden 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Beton-, industrie & Waterbouw
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 2
machinepark  
aantal medewerkers ca. 40
gemiddelde jaaromzet € 7.000.000 
certifi caten • CO2-bewust certifi caat niveau 5 FB versie 3.0
 • FSC certifi caat 
 • ISO 9001 : 2009
 • ISO 14001 : 2004
 • VCA** 

 Friso Civiel B.V.

 G.A.A. van der Linden

 Pieter Zeemanstraat 9 

 8606 JG

 Sneek

 0515 - 43 66 70

 info@frisociviel.nl 

Friso Civiel B.V.

 De Centrale As, contract Midden 1 en 2
 De Centrale As, contract Zuid 2
 Drachten Oosterwolde - N381
 Groningen - Sluis Meerstad
 Leeuwarden - Haak om Leeuwarden Midden
 Leeuwarden - Nieuw Zaailand parkeergarage
 Marienberg - Brug Kloosterdijk
 Onnen - Pompstation
 Sneek - Woudvaartbrug
 Texel - Versterken waddenzeedijk incl. gemalen
 Usquert, gemaal, sluis en vispassage
 Wieringerwaard - Gemaal 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond- weg en waterbouw
specialisme bedrijf grondverzet / dijkenbouw / natuurbouw
aantal vestigingen 1
machinepark rups graafmachines met GPS machinebesturing
 (ook Semi Longreach 14 m1 en Longreach 18 m1), 
 bulldozers met GPS machinebesturing, wiel-
 laders, grondkippers, tractoren met diverse 
 uitrustingen, eigen rijplaten 3.50 m 1x 5 m1, 
 mobiele graafmachines
aantal medewerkers 30
gemiddelde jaaromzet € 7.500.000 
certifi caten • NEN-EN-ISO 9001:2008
 • VCA ** certifi caat
 • FSC certifi caat
 • C02 prestatieladder trede 3 certifi caat

 Grondverzet- en aannemingsbedrijf vd Meer BV

 J.A. van der Meer

 Trekdijk 4 

 8629 EG

 Scharnegoutum

 0515 - 41 38 79

 info@vander-meer.nl 

Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV 

 dijkversterking Lemmer 5 km dijkversterking ca 450.000 m3 grondverzet
 aanleg van natuurvriendelijke oevers 10 km NOP
 aanleg natuurgebied in Voorsterbos Kraggenburg 145.000 m3 grondverzet
 aanbrengen 5000 ton stortsteen langs IJsselmeerdijk Cornwerd
 2.3 km herprofi leren IJsselmeerdijk thv Stavoren
 oever- en kadeverbetering Helomavaart totaal 10 km
 oever- en kadeverbetering Stavoren 200.000 m3 klei verwerken in 

kadelichaam
 aanleg ECO zone Oudehaske
 grondwerk en alle infra IJkdijk project Deltares Bad Nieuwe Schans
 totaal ca 285 km oever- en kaden aangelegd in provincie Fryslan.
 oever- en kadeprojecten uitgevoerd voor HHNK o.a. in Purmerend.
 aanleg van rietzone’s in Veluwemeer.
 aanleg van diverse waterbergingen in opdracht van HHNK (Kruiszwin, 

Boermanszwin, Lambertschaag) 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf waterbouw & baggerwerken
aantal vestigingen 2
machinepark ruim omvattend, van kraanschepen tot 
 vrachtwagens tot minikranen
aantal medewerkers 13
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • CO² prestatieladder
 • ISO 9001 
 • VCA ** 
 • BRL SIKB 7000 
 • Protocol 7001
 • Protocol 7003
 • VIHB

 Ippel Dredging B.V.

 J.P. Dijkstra

 Bovenburen 4

 8723 ED

 Koudum 

 0514 - 52 33 50

 info@ippeldredging.nl 

Ippel Dredging B.V.

 baggerwerkzaamheden in stedelijk en landelijk gebied in de omgeving 
van Drachten

 baggeren hoofdwatergangen
 baggerwerkzaamheden in de Melkvaart te Makkum
 uitdiepen en baggeren van de vijvers rondom het recreatiepark 

‘Waterreyck’ te Stavoren
 baggeren bungalowpark Makkum 
 saneringswerkzaamheden in de Dijksvaart nabij Gaast
 kadeophogingen Sondeler Leien
 baggeren en verdiepen Twentekanaal
 baggeren Marina Jachthaven Makkum
 baggerwerkzaamheden Gemeente Skarsterlân 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 Jansma Drachten B.V.

 De heer P. Heslinga

 De Bolder 1 

 9206 AM

 Drachten

 0512 - 33 40 70

 info@jansma.biz 

Jansma Drachten B.V.

 gemaal Lytse Brekken te Spannenburg 
 dijkverbetering Waddenzeedijk te Ameland.
 reconstructie kruispunt Winsum,
 westelijke Invalsweg Fase 1B te Leeuwarden.
 renovatie van Panhuysbrug te Tjerkwerd.
 vervanging Brug Sparjebird in gemeente Opsterland.
 aanbrengen voorbelasting Wiarda fase 1B Leeuwarden.
 Froonackerdyk 2e fase (Dearsum en Easterlittens) 
 fi ets- en sloeponderdoorgang Drachtsterweg Leeuwarden. 
 Kleine der A, herstel kademuur in Groningen. 

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw en Betonbouw
specialisme bedrijf riolering, grondwerk, verharding met 
 bestrating, verharding met asfalt w.o. 
 rubberpave (geluidsreducerend) en lynpave 
 (lage temperatuur asfalt), milieutechniek, 
 baggerwerk, civiele betonbouw, 
 planontwikkeling 
aantal vestigingen 2
machinepark asfaltset, kranen, shovels, diverse verdichtings-
 apparatuur (walsen, trilplaten), klein materieel 
aantal medewerkers ca. 65 medewerkers
gemiddelde jaaromzet € 18.000.000 - 20.000.000 
certifi caten • ISO 9001  • VCA**  • FSC
 • CO2 Bewust Certifi caat, niveau 5
 • milieukundige begeleiding van (water) bodem-
 saneringen, ingrepen in de waterbodem en 
 nazorg
 • monsterneming voor partijkeuringen
 • uitvoeren van (water)bodemsaneringen en 
 ingrepen in de waterbodem
 • veldwerk bij milieuhygiënische bodem- en 
 waterbodemonderzoek
 • Bewuste Bouwers
 • lidmaatschap Bouwend Nederland 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, Weg- en Waterbouw
specialisme bedrijf realiseren van bruggen, remmingen, steiger-

 werken en beschoeiingen (beton-, hout- en 
 staalconstructies), het renoveren van sluizen-
 complexen, grondwerk, riolering, asfaltering, 
 beheer- en onderhoud 

aantal vestigingen 8
machinepark  
aantal medewerkers Ruim 300
gemiddelde jaaromzet € 65.000.000 

certifi caten • NEN-EN-ISO 9001:2008
 • ISO 14001 • CO2-Prestatieladder niveau 5
 • VCA • BRL-SIKB 7000 en 7500
 • VCA Petrochemie • NL BSB BRL 9335 productcertifi caat_Grond
 • EN ISO 3834-2:2005 • NL BSB productcertifi caat IZG 027-4
 • F.GAS-4.14.0670-00-14 - NLD-rev.00 bedrijfscertifi caat_F-Gassen regeling 
 • KOMO procescertifi caat - uitvoeren van betonreparaties 
 • Conformiteitscertifi caat van de productiecontrole in de fabriek 
 • Groenkeur BRL Boomverzorging 2012
 • NEN-EN-ISO 9001:2008 - toepassingsgebied goederenvervoer over 

   de weg 
 • FSC Chain of Custody - Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2012 - 

   ontwerp, aanleg, onderhoud groenvoorzieningen 

 Koninklijke Oosterhof Holman

 Ronald Silvius

 Kamerlingh Onnesstraat 19

 8606 JN 

 Sneek 

 06 - 29 59 15 41

 rsilvius@oosterhofholman.nl 

Koninklijke Oosterhof Holman

 renovatie historisch monumentaal object de Wetsingersluis 
 aanbrengen van waterinlaatconstructies in een primaire kering te Wijdenes
 aanbrengen Vispassage en Vishevels in een primaire kering IJsselmeer
 realisatie van twee sluizen, 7 vaste bruggen en 3 beweegbare bruggen in 

het project ‘heropening van het Polderhoofdkanaal’ 
 realisatie van grote betonnen viaducten in de ring Groningen zoals 

Noordzeebrug en Kardinge
 realisatie van de Langzaam Verkeersbrug Helderseweg – Noorderkade Alkmaar
 diverse asfaltering en infrastructurele projecten in de Haak om Leeuwarden
 aanbrengen Hoogwatermaatregelen te Westerbroek 
 realisatie van natuurvriendelijke oevers in het kader van KRW maatregel te Steendam
 realisatie van Stortsteen golfbreker in het Schildmeer
 uitvoeren van omgevingsmanagement in de Woonschepenhaven te Groningen
 herstel kademuren te Groningen en Dokkum
 dijkstabiliteit verbetering middels geotextiel te Oost Knollendam 
 grootschalig baggerwerk binnen- en buitenstedelijk in de projecten 

baggeren Diepenring Groningen en baggeren Winschoterdiep

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grondverzet en wegenbouw
specialisme bedrijf machinist GWW
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1 (zzp)
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • vol VCA. (2) leidinggevende
 • voorlopig hijsbewijs graafmachine 

 RC Haitsma

 Rob Haitsma

 Mr. de Vriesstraat 11

 8748 BS

 Witmarsum 

 06 - 23 99 88 18

 Rchaitsma@gmail.com 

RC Haitsma

 bouwrijp maken van de Zwette 6 in Leeuwarden
 Wetterskip Fryslan project Schalsum en omstreken (waterberging)
 Wetterskip Fryslan project Olde Trijne helomavaart 

(kade en oever werkzaamheden)
 Wetterskip Fryslan project Ameland (dijkverzwaring, dijkverhoging) 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grondwerken, terreinverharding & 
 terreininrichting
specialisme bedrijf leveringen en aanbrengen van verharding, 
 handel in betonplaten (in vele soorten en 
 maten) en in betonblokken, klinkers, keerwanden 
aantal vestigingen 1
machinepark vrachtwagens met steenklem of vacuümsysteem
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 1.500.000 
certifi caten 

 Van Kalsbeek Beton B.V.

 Siepie van Kalsbeek 

 Sielansreed 18

 8757 JZ

 Gaast

 085 - 27 36 066

 info@vankalsbeekbeton.nl 

Van Kalsbeek Beton B.V.

 Corus IJmuiden
 DC Lidl Zwaag
 Motip Wolvega
 Van Wijnen Gorredijk-Diemen
 Erasmus UV Rotterdam
 Ballast Nedam
 Recycling Hudales Geleen
 Gemeente Súdwest-Fryslân keerwanden Makkum
 Gemeenten Bergen kustlijn Noord-Holland
 en tal van adressen in België 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, Weg- en Waterbouw
specialisme bedrijf 
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 20
gemiddelde jaaromzet  € 4.000.000
certifi caten • SEB
 • CO2 Prestatieladder niveau 5
 • VCA
 • ISO

 Cnossen Infra bv 

 De heer I. Hibma

 Smidsstraat 5a

 8601 WB

 Sneek

 0515 - 43 04 00

 info@cnosseninfra.nl

Cnossen Infra bv 

 Stad op Orde
 Walkant op Oarder
 Onderhoudscontract Gemeente Súdwest-Fryslân 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Groen Grond & Infra
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 4
machinepark Tientallen kranen, wielladers, vrachtwagens, 
 dumpers grondbank groenrecycling
aantal medewerkers 50
gemiddelde jaaromzet 7,6
certifi caten • VKL - Voedselkwaliteit Loonwerk
 • NEN EN ISO 9001
 • VCA Certifi caat
 • CO2-Bewust Certifi caat 
 • BRL Certifi caat GR-047-9 

 Westra B.V.

 P. Westra

 Voltastraat 9

 8801 PL

 Franeker

 0517 - 39 22 55

 p.westra@westra.nl 

Westra B.V.

 Noordwest tangent (KWS infra)
 kruispunt Winsum(Jansma Drachten)
 bagger project stadskern Grou(provincie fryslân) 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf grond-, weg- en waterbouw
aantal vestigingen 2 (Tjerkwerd en Wieringerwerf)
machinepark hydraulische graafmachines, trekkers + kippers, 
 kipauto’s (ook met kraan)
aantal medewerkers 40 (inclusief ondersteunende bedrijven)
gemiddelde jaaromzet € 10.000.000 
certifi caten • VCA **
 • ISO 9001
 • FSC
 • CO2 prestatieladder 5 

 Haarsma Infra & Milieu BV   

 E.G. Galama

 Waltaweg 6

 8765 LP

 Tjerkwerd

 0515 - 57 91 00

 l.galama@haarsmagroep.nl 

Haarsma Infra & Milieu BV

 aanleg rondweg Garijp
 aanleg rondweg Gorredijk
 aanleg rotonde Bolsward
 oeveronderhoud langs de Strobosser Trekfeart
 baggerwerk jachthaven Wergea eo
 inrichten baggerdepot Trijehûs
 renovatie 8 rioolgemalen te Hoorn
 vervangen riolering Poldermolen en Weidemolen te Hoorn
 aanleg recreatief fi etspad Boazum - Skearnegoutum
 vervangen Meckamabrug te Kollum en realiseren 3 fi etsbruggen
 integrale kade- en oeververbetering It Heidenskip
 herinrichting Edelstenenwijk vlek C2, C3 en C4 te Heerhugowaard

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf ontwerp, realisatie en onderhoud terrein en 
 infrastructuur
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 10-25
gemiddelde jaaromzet € 1.000.000
certifi caten • NEN-EN-ISO 9001
 • VCA**
 • BTR 

 KUUK Infra B.V.

 Raymond Groenewegen

 Postbus 610

 1940 AP

 Beverwijk

 0251 - 74 54 00

 info@kuuk.nl 

KUUK Infra B.V.

 herinrichting diverse locaties Woonzorg
 aanleg parkeerterrein, incl. bijkomende werkzaamheden Dreef Beheer 

Heerhugowaard
 aanleg diverse parkeerterreinen, incl. bijkomende werkzaamheden Quick 

Parking Hoofddorp, Rotterdam, Eindhoven, Zaventem, Charleroi, Vilvoorde
 herinrichting parkeerterrein Coop Krommenie, Baarn
 herinrichting toegangsweg en vervangen portiersloge NedTrain 

Watergraafsmeer 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Infra, grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf grond-, weg- en waterbouw, mechanisch straten
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 50
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO 9001: 2008
 • VCA** 2008/5.1
 • CO2-bewust certifi caat niveau 3
 • Erkend leerbedrijf
 • SEB: Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf 

 Nota Infra b.v.

 Brenda Oostra

 Wagenmakersstraat 18

 8601 VA

 Sneek

 0515-443816

 boostra@notainfra.nl 

Nota Infra b.v.

 gemeente De Fryske Marren: onderhoudsbestek elementen
 gemeente Sudwest-Fryslân: Griend
 gemeente Sudwest-Fryslân: Noorderhoek
 gemeente Sudwest-Fryslân: Centrumplan Makkum
 gemeente Enkhuizen: herinrichting Molenweg
 gemeente Enkhuizen: het nemen van snelheidsverlagende maatregelen in 

de Piet Smitstraat
 gemeente Harlingen via projectontwikkelaar: Plan Ludinga
 gemeente Leeuwarden: Harmoniekwartier
 gemeente Littenseradiel: woonrijp maken Easterein
 gemeente Weststellingwerf: meerjarig contract onderhoud 

elementenverharding
 gemeente Weststellingwerf: Boijl
 gemeente Delfzijl: rioolvervanging De Eemshorn
 www.notainfra.nl 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf grondwerk, kraanwerk, grondverzet, 
 waterbouwkundige werken, kraanverhuur
aantal vestigingen 1
machinepark rupskranen, mobiele kranen, gronddumpers, 
 GPS, shovels, vrachtwagens 6x6
aantal medewerkers 42
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO 9001
 • VCA (ster 2) 

 Vermaire Breezand

 ing. G.J. Roukema

 Kreekweg 6

 1764 KK

 Breezand

 0223 - 52 26 44

 sroukema@vermairebreezand.nl 

Vermaire Breezand

 aanleg waterberging Zijperzeedijk te Callantoog voor 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 revitalising The Noordduinen, onderdeel Botgat te Groote Keeten voor 
Natuurmonumenten 

 Life Dutch Dune Revival, onderdeel de Bokkedoorns voor PWN 
 natuurherstel De Nederlanden op Texel voor Natuurmonumenten 
 vernieuwen helikopterplatforms vliegveld De Kooy voor Heijmans Infra 
 kraanverhuur aan grote aannemers zoals Boskalis, Dura Vermeer, Ballast 

Nedam en Heijmans 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf herinrichting, reconstructie, aanleg, bouw- en 
 woonrijpmaken, (water)bodemsaneringen, 
 persleidingen
aantal vestigingen 3
machinepark rupskranen, mobiele kranen, shovels, dumpers, 
 minikranen
aantal medewerkers 30
gemiddelde jaaromzet € 14.000.000
certifi caten • ISO 9001;2015
 • VCA** 
 • BRL 7000 protocol 7001
 • CO2-Prestatieladder niveau 3 

 Aannemersbedrijf A. Faber B.V.

 M.S. Schat

  De Marne 209

 8701 MH

 Bolsward

 0515 - 57 28 28

 info@afaber.nl 

Aannemersbedrijf A. Faber B.V.

 herinrichting omgeving Oosterpoortsbrug te Sneek
 Fonteinslanden te Dokkum 
 herinrichting Bovenweg Sint Pancras en Voorburggracht te Oudkarspel 
 persleiding Harkema 
 rwzi Kootstertille 
 herinrichting Edelstenenwijk vlek D Heerhugowaard 
 Astronautenweg Hoorn 
 reconstructie Valeriusstraat Leeuwarden 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf alle soorten beschoeiingen, remmingwerken, 
 steigers, havens, houten bruggen, en 
 grondwerken, sloop- en rioleringswerken, 
 rijplaten verhuur
aantal vestigingen 1
machinepark werkschepen, koppelpontons, graafmachines, 
 tractoren, dumpers
aantal medewerkers 12
gemiddelde jaaromzet € 1.800.000
certifi caten • ISO 9001
 • VCA **
 • FSC
 • VIHB-NIWO registratie
 • Erkend leerbedrijf Fundeon 

 Atsma Grond-, Weg- en Waterbouw B.V.

 G.W. Atsma

 Lytse Sûdein 8

 8624 TT

 Uitwellingerga

 06 - 53 63 74 42

 info@atsmabv.nl 

Atsma Grond-, Weg- en Waterbouw B.V.

 stalen damwand Ritsumasyl 
 haven Brandsma Jachten Sneek 
 beton-kunststof steigers-beschoeiing 
 bruggen Dokkum 

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 Brugman betonspecialisten BV

 Tinja Brugman

 Zandwilg 14 A

 1731 LS

 Winkel

 0224 - 54 12 62

 t.brugman@brugmanwinkel.nl 

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf boren, zagen en hakken in beton en asfalt etc, 
 hak en sloopwerk
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 10
gemiddelde jaaromzet € 950.000
certifi caten • VCA 

 Doggershoek, Den Helder- Jorritsma bouw, Dura- Vermeer projecten, 
Wit- Wognum projecten

Brugman betonspecialisten BV

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 Fa J ten Brinke & Zn

 Jordi ten Brinke

 De Wieken 1

 1777 HT

 Hippolytushoef

 06 - 10 11 56 02

 jordi@tenbrinkebestratingen.nl 

branche bedrijf Infra en Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf Straat, grond en rioleringswerkzaamheden
aantal vestigingen 1
machinepark 2 shovels 6 ton, 2 kranen 5 ton en 2 ton, 
 5 mini shovels 1,5 ton 
aantal medewerkers 14 vast en ongeveer 20 Flex
gemiddelde jaaromzet € 1.800.000
certifi caten • Iso 9001
 • Vca *  Gemeente Schagen

 Gemeente Hollands Kroon
 BK Certijn
 WBV Anna Paulowna

Fa J ten Brinke & Zn

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 Fa. A. Sneekes en Zonen

 Boy Sneekes

 Korte Ruigeweg 4

 1751 DE

 Schagerbrug

 06 - 23 50 67 84

 Boy@fa-sneekes.nl 

branche bedrijf Grond-, weg en waterbouw, loon- en 
 verhuurbedrijf
specialisme bedrijf GWW+ natuurtechnisch grondwerk
aantal vestigingen 2
machinepark Graafmachines, tractoren, machines etc.
aantal medewerkers 50
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO 9001:2008 VCA** 
 • BRL 7000  Zandpolder Fase 3 en 4 

 waterberging de Stolpen 
 inrichting natuurgebied Catrijpermoor
 bouw- en woonrijp maken Elshof te Anna Paulowna
 grondwerk stadsverwarming Alkmaar 

Fa. A. Sneekes en Zonen

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 K. Dekker Bouw & infra b.v.

 Wouter Ganzinga

 Oudevaart 91

 1749 ZG

 Warmenhuizen

 0226 - 39 16 29

 wganzinga@kdbv.nl 

branche bedrijf Bouw en Infrastructuur
specialisme bedrijf grond-, weg- en waterbouw
aantal vestigingen 1
machinepark Ja
aantal medewerkers 130
gemiddelde jaaromzet € 55.000.000
certifi caten • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • VCA**
 • CO2-Prestatieladder niveau 5
 • Bewuste Bouwers
 • Uitvoering van (water)bodemsaneringen 

 Brug Muiden
 Boulevard Stede Broec
 Gaaspersingel
 Westelijke invalsweg Leeuwarden

K Dekker Bouw & infra b.v.

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 Roelofs Beheer BV

 J.P. van der Ploeg

 Oosterom 11

 8602 DE

 Sneek

 0546 - 67 88 88

 j.vanderploeg@roelofsgroep.nl 

branche bedrijf Allround Infrabedrijf
specialisme bedrijf gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water riolering 
 en ecologie, grondstoffen, asfalt en techniek, 
 beheer en onderhoud, energie en milieu 
aantal vestigingen 5
machinepark Asfaltset, reliningsset
aantal medewerkers circa 220
gemiddelde jaaromzet € 44.202.407
certifi caten • ISO 9001
 • ISO 14001
 • VCA
 • CO2 Bewust certifi caat niveau 5
 • PSO Nederland trede 3
 • SEB
 • BRL SIKB 7001 

 aanleg rotonde Wolvega
 reconstructie straten Rheden
 verkabeling hoogspanning Apeldoorn Zuid
 vervangen kademuur Veenendaal
 groot onderhoud waterpartijen Steenwijk
 kunstgrasvelden Gorredijk
 rioolvervanging Hengelo
 herinrichting buitenterrein Thialf
 herinrichting Lemmer centrum
 woningbouw Vroomshoop-Oost

Roelofs Beheer BV

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 Fa. Spoelstra

 G.A. Spoelstra

 Miedenweg 3

 9164 KW

 Buren

 0519 - 54 28 66

 gerjan@spoelstra-ameland.nl 

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf verhuur grondverzet machines
aantal vestigingen 1
machinepark rupskranen, mobiele kranen, dumpers en 
 shovels
aantal medewerkers 15
gemiddelde jaaromzet € 2.000.000
certifi caten • VCA, fl ora en fauna 

 Dijkversterking Ameland (Jansma van der Herik) 
 Dorpsreconstructie Hollum (Gemeente Ameland) 
 Diverse grondverzet en plagprojecten (Wetterskip Fryslan) 
 Staatsbosbeheer en lokale natuurbeheerders 
 Reconstructie veerdam Ameland (Jansma van der Herik) 
 Rioolvervanging Hollum (Gemeente Ameland) 
 Verbindingweg Ameland (KWS) 

Fa. Spoelstra

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 J. van Bodegom en Zn. B.V.

 John van Bodegom

 Oosterkwelweg 17

 1771 MH

 Wieringerwerf

 0227 - 66 34 59

 info@fi rmajvanbodegom.nl 

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw, Cultuurtechniek, 
 Groenvoorzieningen
specialisme bedrijf cultuurtechniek, berm- en slootonderhoud, 
 verkeersmaatregelen, gladheidsbestrijding, 
 grootschalig groen
aantal vestigingen 1
machinepark 27 tractoren, 5 div. kranen, 20 div. bedrijfsauto’s, 
 2 botsabsorber vrachtwagens,  4 quads, 4 utility 
 vehicles, div. losse machines
aantal medewerkers 23
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA** 
 • ISO 9001
 • BRL 9101 verkeerstechniek
 • Groenkeur - groenvoorzieningen
 • Flora en fauna niveau 1-2-3
 • Co2 prestatieladder niveau 3
 • VIHB
 • Erkend leerbedrijf

 Rijkswaterstaat groenonderhoud Afsluitdijk, Provincie Noord-Holland

J. van Bodegom en Zn. B.V.

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 BV Aannemingsbedrijf J.J. Meijer

 R. Meijer

 Ambachtsweg 28

 1785 AJ

 Den Helder

 0223 - 63 62 12

 info@aannemingsbedrijfjjmeijer.nl 

branche bedrijf Grond-, weg en waterbouw en bodem- en 
 asbestsanering
specialisme bedrijf straatwerk en sanering
aantal vestigingen 1
machinepark mobiele Kraan, shovel, kraanauto 8 x 4, 
 minikranen, knikmopsen
aantal medewerkers 20
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • IS) 9001
 • VCA**
 • Bodemsanering

 herinrichting Beatrixstraat/ straatwerk Vechtstraat/ sanering Halter 
Sluisdijk en sanering Zoetelief Den Helder en nog vele andere werken

BV Aannemingsbedrijf J.J. Meijer

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

 Van der Meer Makkum

 C. Van der Meer

 It Gruthof 6

 8754 GZ

 Makkum

 0515 - 23 14 60

 info@vdmeermakkum.nl 

branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf ondersteuning
aantal vestigingen 1
machinepark mobiele kraan, laadschop, midikraan, minikraan 
 en trekkerkipper
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet € 100.000
certifi caten • BHV
 • VCA 2  nieuwbouw OBS in Makkum 

 sloop bestaande gebouw, grondwerk, bestrating en inzaaien terreinen 
voor Bouwcollectief Sneek 

Van der Meer Makkum

Grond-, weg- en waterbouw & Infra 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Loonwerk, grondwerk, infra
specialisme bedrijf grondverzet en infra
aantal vestigingen 1
machinepark graafmachines mini-rups, graafmachine mobiel, 
 kipwagens, dozerbak, kilverbak, baggerfrees, 
 overtopfrees, messenfrees, rotoreg, spitfrees, 
 walfrees, zodenfrees, beluchter, vertidrain, 
 opraapwagens, persen, wikkelaar, (diep)ploeg, 
 doorzaaier, zaaimachine, slootreiniger/maai-
 zuigcomibnatie, tractoren, diepladers, shovels, 
 maaikorven, klepelmaaier, slootreiniger/klepel-
 maaier, opraapwagen, rolveegbezem, drainspuit, 
 quad met onkruidbestrijdingsapparatuur, 
 triplaten, bemalingspomp, watertank, 
 bandenrol, rijplaten, zoutstrooier, container-
 carrier, containers 
aantal medewerkers 8
gemiddelde jaaromzet € 800.000
certifi caten • VCA 

 Loonbedrijf Klaas Haitsma B.V.

 Klaas-Jan Haitsma

 Pingjumerstraat 26 

 8748 BN

 Witmarsum

 0517 - 53 13 88

 info@haitsmawitmarsum.nl 

Loonbedrijf Klaas Haitsma B.V.

 gemeente Súdwest-Fryslân bestek: BES 2013-12 
(specialistisch onderhoud natuurgrasvelden) 

 stichting MFC: aanleg kunstgrasveld Witmarsum i.c.m. andere bedrijven
 gemeente Súdwest-Fryslân bestek OW 2015-13 (onderhoud bermen)
 Wetterskip bestek: WF-2014/28 (hekkelen)
 Wetterskip bestek: WF.2014-60 Cluster 27 en WF.2014-59 Cluster 10 

(baggeren) 

Loon- en verhuurbedrijf 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Kraan en grondverzet, funderingen
specialisme bedrijf grondverzet en funderingen
aantal vestigingen 1
machinepark kraan CAse, mini kraan, tractoren, DAF en 
 dieplader
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet € 100.000
certifi caten • TCVT- certifi caat
 • VCA 

 Attema kraan en koppensnelservice

 Ad Attema

  Osingahuizen 13

 8621 XC

 Heeg

 06 - 40 93 15 30

 auke.attema@tele2.nl 

Attema kraan en koppensnelservice

 funderingstechniek Heeg 
 funderintgstechniek Kuipers (Lemmer) 
 camping Oan ‘e Poel Heeg (www.campingoenepoel.nl) 
 heibedrijf Gerbrandy (Wommels) 

Loon- en verhuurbedrijf 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Agrarisch en aannemerij
specialisme bedrijf divers
aantal vestigingen 1
machinepark 11 tractoren 2 mobiele kranen 3 minikraantjes
aantal medewerkers 9
gemiddelde jaaromzet € 2.500.000 
certifi caten • VCA* 
 • VKL  

 Loonbedrijf Hoogland

 Jan Jaap Hoogland

 Belkmerweg 34

 1754 GC

 Burgerbrug

 06 - 54 94 17 47

 janjaap@loonbedrijfhoogland.nl  

Loonbedrijf Hoogland

 damwand verwijderen Hondsbossche zeewering 2015 In opdracht van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Heerhugowaard 

 gestuurde boring Petten in opdracht Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier Heerhugowaard  

Loon- en verhuurbedrijf 
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Beleef het DNA van Nederland

 DaVi B.V.

 Danny van Huisstede

 Pastoor Tetterodestraat 20

 1662 BC

 De Weere

 06 - 46 72 00 49

 davi@davi-verhuur.nl 

branche bedrijf Loon- en grondwerken, chauffeurs en 
 machinistenverhuur
specialisme bedrijf loon- en grondwerken, chauffeurs en 
 machinistenverhuur
aantal vestigingen 1
machinepark Kubota KX-61 + overdruk - Takeuchi TB125 + 
 vervoersmiddelen
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA * gecertifi ceerd 

 Nieuwe Coentunnel (A10)
 verbreden Westfrisiaweg (N23)

DaVi B.V.

Loon- en verhuurbedrijf 
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Beleef het DNA van Nederland

 Jomi Services

 John Droog

 Dijkstraat 30

 1779 CK

 Den Oever

 06 - 20 36 16 77

 jomi@ziggo.nl 

branche bedrijf Verreikerbediening
specialisme bedrijf verreikerbediening
aantal vestigingen 1
machinepark 0
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • W4-07 verreiker met lier functie 
 • VCA vol 
 • EHBO (reanimatie, snel cursus eerste hulp)

Jomi Services

Loon- en verhuurbedrijf 
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Beleef het DNA van Nederland

 WvdB Service

 Wouter v.d. Berg

 Korenstraat 83

 1773 AR

 Kreileroord

 06 - 37 56 02 49

 wvdbservice@outlook.com 

branche bedrijf Verreikerbediening
specialisme bedrijf verreikerbediening
aantal vestigingen 1
machinepark 0
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Vca Vol 
 • W4-07 (verreiker met lier functie)

 Dura Vermeer Boele v Eesteren bouwcombinatie Symphony
 Amsterdam (voor Opzeeland)
 Heymans : Centrale As Damwoude (voor Bultena)

WvdB Service

Loon- en verhuurbedrijf 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Kranen en lifting 
specialisme bedrijf heavy lifting 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA-VOL en alle belangrijke lifting certifi caten 

 Bakker Heavy lifting 

 Henk Bakker 

 A.H van de Venstraat 56 

 8701 DS 

 Bolsward 

 06 - 54 95 43 03

 bakkerhenk53@gmail.com 

Bakker Heavy lifting

 offshore windparken waaronder het Gemini windpark, Anholt windpark in 
Denemarken, Dantysk windpark als Heavy Lifting supervisor 

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Sleepboten / werkpontons
specialisme bedrijf waterwerken
aantal vestigingen 1
machinepark 2 sleepboten, 2 pontons
aantal medewerkers 3 
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • sleepboten en pontons  SI certifi caten
 • sleepboten  ccr2 certifi caten hoofd- en 
 hulpmotoren 
 • bemanning benodigde scheepvaart papieren 
 • bemanning VCA certifi caten

 Sleepbedrijf Bootsma

 Pieter Bootsma

 De Munniksplaat 7a

 8754 HG

 Makkum 

 06 - 50 66 68 67

 info@bootsma-sleepbedrijf.nl 

Sleepbedrijf Bootsma

 momenteel leveren wij een sleepboot en een ponton aan de 
fi rma Hakkers, dit voor het vervangen van het remming werk te 
Kornwerderzand en Den Oever 

 afgelopen jaar hebben wij het transport verzorgd voor de fi rma Van den 
Herik t.b.v. de zoutwater terugstroom leiding te Kornwerderzand en Den 
Oever 

 verder assisteren wij met onze boten al 25 jaar diverse aannemers welke 
onderhoudswerkzaamheden aan de Afsluitdijk uitvoeren 

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Metaalbewerking en scheepsbouw / -reparatie
specialisme bedrijf metaal bewerking, reparatie technische 
 installaties, sleepdiensten
aantal vestigingen 1
machinepark diverse machines voor metaalbewerking, 
 reparatie technische installaties 
aantal medewerkers 4
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 Heijsman Scheepsbouw & Reparatie

 Christiaan Heijsman

  Kooijweg 12a

 8715 EP

 Stavoren

 0514 - 68 21 84

 info@heijsman.nl 

Heijsman Scheepsbouw & Reparatie 

 ponton in de Vorendelft van Stavoren
 replica Pontgat Stavoren 
 olieponton M. de Groot Stavoren
 containersteunen maken en plaatsen voor en in coasters van Holwerda 

Shipyard
 het bouwen van stalen pleziervaartuigen, sleepboten en garnalenkotters 
 diverse constructiewerkzaamheden 

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Constructie 
specialisme bedrijf staalwerk op locatie/werkplaats
aantal vestigingen 1
machinepark Modern
aantal medewerkers 20
gemiddelde jaaromzet € 3.000.000
certifi caten • ISO 9001
 • VCA*

 VDR

 Edwin van Dijk

 Kruiswijk 9

 1761 AR

 Anna Paulowna

 06 - 13 14 67 70

 admin@vdr-ap.nl 

VDR

 stalen damwand verwijderen uit de dijk in Petten
 werkzaamheden kade Teso voor Biggelaar
 diverse offshore constructies 

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 Bouius Sleepdiensten BV

 G.S.Bouius

 Woudweg 13

 9257 RM

 Noordbergum

 06 - 50 26 11 85

 gsbouius@hotmail.com 

branche bedrijf Binnenvaart 
specialisme bedrijf duw-sleep-survey werk
aantal vestigingen 2
machinepark 4 boten / 6 bakken / 1 kraan 
aantal medewerkers 4
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • alle boten en bakken voorzien van CVO 

 IJsseloog, Bocht van Neer, Brabantse kanalen, Alkmaar, Prinses Margriet 
kanaal, kanaal Almelo-De Haandrik

Bouius Sleepdiensten BV

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 CIV Offshore & Shipping/CIV Den Oever u.a. 

 Joost Crommentuijn

 Haventerrein 3

 1779 GS

 Den Oever

 0227 - 74 90 10

 info@civos.nl 

branche bedrijf Toelevering voor scheepvaart, offshore en 
 visserij
specialisme bedrijf scheepsbenodigdheden, tuigage, hijsmiddelen, 
 netten 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 16
gemiddelde jaaromzet € 2.700.000
certifi caten ISO 9001  doorlopende toelevering aan offshore-scheepvaart vanuit Den Helder

 speciale hijsmiddelen Veja Mate windfarm project
 diverse projecten natte aannemerij (MNO - Boskalis)
 diverse MZI projecten
 mosselfi lterproject Waternet Amsterdam

CIV Offshore & Shipping/CIV Den Oever u.a. 

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 CT SYSTEMS BV

 Julian van der Vaart

 De Wieken 6

 1777 HT

 Hippolytushoef

 0227 - 59 12 95

 info@ctsystems.eu 

branche bedrijf Plaatsbepaling / Survey
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 GPS Kraanschepen, Dieptemetingen, Plaatsbepaling Offshoreschepen, 
Hydrografi sche Apparatuur

CT SYSTEMS BV

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 Groot Diving

 R. Groot

 Kadijk 15

 8531 XH

 Lemmer

 06 - 51 15 84 43

 info@grootdiving.nl 

branche bedrijf Duikbedrijf
specialisme bedrijf onderwaterwerkzaamheden
aantal vestigingen 2
machinepark  
aantal medewerkers 13
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • DPL 
 • COB
 • MAD A en B
 • CAT A en B
 • HSE Part I en II 

 Provincie Fryslân 
 Flevoland 
 gemeende De Fryske Marren 

Groot Diving

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 Jan Krul Sleepduwvaart

 Jan Krul

 Klieverweg, 9

 1774 NC

 Slootdorp

 06 - 53 68 04 44

 jankrul.sleepduwvaart@live.nl 

branche bedrijf Transport over water
specialisme bedrijf sleepboten
aantal vestigingen 1
machinepark 2 Sleepboten 1 directie vaartuig
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet € 270.000
certifi caten • Si certifi caat op de schepen
 • VCA
 • Erkend leerbedrijf
 • Erkend Vervoerder Niwo

 Noord zuid lijn afvoer en verwerking bentoniet 
 ruimte voor de rivier kortenhoef.voorsterklei
 zand en bagger transporten op verschillende projecten

Jan Krul Sleepduwvaart

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 Noorman Sleepdienst 

 Ronald Poog 

 Sluismeester A. De Visserstraat 14

 1779 GN

 Den Oever 

 06-14344956

 ronald.poog@gmail.com 

branche bedrijf Binnenvaart, sleep & duwvaart 
specialisme bedrijf baggerwerkzaamheden en transport over water 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers  
gemiddelde jaaromzet € 85.000
certifi caten • certifi caat van onderzoek binnenvaart tot en 
 met Basel 
 • VCA 
 • bodemsaneringen C 
 • EHBO 

 baggerwerkzaamheden Vecht / de vries en van de Wiel 
 kribverlaging-langsdammen Waal / Boskalis van den Herik 
 baggerwerkzaamheden Wallonie / jan de Nul 
 kade reparatiewerkzaamheden Rotterdam / de Klerk 
 casco’s transporten / o.a. Damen, de Hoop, Ravenstein 
 zinkstukken leggen, slepen / Boskalis, van de Herik

Noorman Sleepdienst 

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 Seazip Offshore Service BV

 J.R. Arends

 Korte Lijnbaan 25

 8861 NS

 Harlingen

 0517 - 43 12 25

 chartering@seazip.com 

branche bedrijf Offshore, waterbouw
specialisme bedrijf crew transfer, onderwater surveys, duikwerk 
aantal vestigingen Harlingen
machinepark 6 x Damen multipurpose schepen
aantal medewerkers 350
gemiddelde jaaromzet €15.000.000 
certifi caten • volleding ISM 

 Offshore windparken
 Nordsee Ost
 Westermeerwind
 Borrsele
 Dan Tysk
 Nordsee One
 Meerwind

Seazip Offshore Service BV

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 Surveysupport

 Jan Bakker

 Hippolytushoef 

 1777 DV

 Hippolytushoef 

 06-51812877

 surveysupport@hotmail.com 

branche bedrijf Scheepvaart 
specialisme bedrijf survey
aantal vestigingen 1
machinepark 2 boten
aantal medewerkers 2 
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • certifi caten van veiligheid op de boten en de 
 nodige vaarpapieren

 survey van de gehele Waddenzee voor Rijkswaterstaat
 bodemonderzoek voor Imares
 visserijonderzoek voor Imares 

Surveysupport

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 Underwater Consultancy

 JMM Awater

 Molenveld 10

 1777 HP

 Hippolytushoef

 06 - 53 85 79 00

 john@underwaterconsultancy.nl 

branche bedrijf Offshore
specialisme bedrijf onderwater adviesbureau voor overheid en 
 bedrijfsleven
aantal vestigingen 1
machinepark nvt
aantal medewerkers 1-10 (project)
gemiddelde jaaromzet 
certifi caten vele

 Stormvloedkering Oosterschelde
 offshore olie & gas
 Tidal Energy

Underwater Consultancy

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

 Vroon Offshore Services BV

 Panos Komninos

 Het Nieuwe Werk 88

 1785 AK

 Den Helder

 06 - 55 68 64 57

 chartering@nl.vroonoffshore.com 

branche bedrijf Offshore Shipping Services
specialisme bedrijf offshore dienstverlening 
aantal vestigingen 1
machinepark diverse schepen
aantal medewerkers 32
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO 9001/14001|
 • OHSAS 18001

 vervangen van windturbine transformator in de Ierse Zee voor Siemens en 
Vestas

 duikoperaties voor Bluestream voor de Nederlandse kust
 support aan windmolenparken in Duitsland voor WP Offshore en Technip 

Wind
 inspectie van de locatie en positie van het schip Ice Prince en olie uit het 

wrak halen in het Kanaal voor Smit Salvage 

Vroon Offshore Services BV

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

Dienstverlening scheepvaart en offshore 

branche bedrijf Jachtbouw
specialisme bedrijf innovatie
aantal vestigingen 1
machinepark 10 stuks
aantal medewerkers 
gemiddelde jaaromzet 
certifi caten • diverse 

 De Jong Jacht en scheepsbouw

 J. de Jong

 Smitsleane 8

 8572 WD

 Rijs

 0514 - 58 18 55

 unitec@live.nl  

De Jong Jacht en scheepsbouw
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf scheepvaart, op-overslag, stuwadoor, 
 detacheren personeel, douaneformaliteiten
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark shovel, heftrucks
aantal medewerkers 25
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA
 • BHV
 • hijsbewijzen
 • veilig werken met shovel
 • heftruckcertifi caten 

 Nesta Shipping BV

 S. Alberda

 Korte Lijnbaan, 13

 8861 NS

 Harlingen

 0517 - 43 33 02

 info@nesta.nl 

Nesta Shipping BV

 project dijkverbetering Ameland
 overslagwerkzaamheden Esco Frisia Zout
 inzetten personeel diverse projecten Kraanbedrijf Friesland
 inzetten personeel project Harlingen N31
 inzetten personeel Damen Shiprepair Harlingen
 inzetten personeel Spaansen BV 

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Sleep- duwvaart
specialisme bedrijf transport en assistentie van (zee)schepen, 
 berging/pompen, schepen dokken en ijsbreken 
aantal vestigingen 1 vestiging
machinepark 3 sleepboten
aantal medewerkers 7
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • wij voldoen aan alle moderne veiligheidseisen- 
 en voorwaarden

 Sleepdienst Tuinman B.V.

 A. Koornstra-Jorna

 Nieuwe Vissershaven 11

 8861 NX

 Harlingen

 06 - 12 74 03 88

 info@sleepdienst-tuinman.nl 

Sleepdienst Tuinman B.V.

 het ijsvrij houden van de vaar- en waterwegen van en naar Harlingen 

Dienstverlening scheepvaart en offshore 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Bouw
specialisme bedrijf betonwerken
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 15
gemiddelde jaaromzet € 250.0000
certifi caten • VCA* 

 Beton- en aannemersbedrijf Veenstra bv

 Jan Veenstra

 Joost Wiersmaweg 5

 9258 CC

 Jistrum

 0512 - 47 12 25

 info@veenstrabv.nl  

Beton- en aannemersbedrijf Veenstra bv

Bouw en renovatie 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Bouw
specialisme bedrijf nieuwbouw, renovatie, 
 verbouwingswerkzaamheden
aantal vestigingen 1
machinepark afkortzaag, freesmachine, pennenbank, 
 cirkelzaag, platenzaag, vlakbank, verdikte bank, 
 kettingfrees, lintzaag, langgat boormachine
 benodigdheden zoals machines, steigers etc. 
 en 9 auto´s met aanhangkarren 
aantal medewerkers 12
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • aangesloten / lid Bouwgarant
 • aangesloten Bouwend Nederland
 • VCA 

 Bouwbedrijf Huitema Vallinga BV

 D. Vallinga

 Hichtumerweg 2 

 8701 PG

 Bolsward

 0515 - 57 25 16

 info@huitema-vallinga.nl 

Bouwbedrijf Huitema Vallinga BV

 entree informatiecentrum Kornwerderzand 

Bouw en renovatie 
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Beleef het DNA van Nederland

 Bouwbedrijf P. Dirks & Zn

 Rene Dirks

 Akkerweg 6

 1779 GK

 Den Oever

 0227 - 51 13 16

 info@dirks.nl 

branche bedrijf Bouw
specialisme bedrijf nieuwbouw renovatie onderhoud 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 6
gemiddelde jaaromzet € 1.000.000 
certifi caten • VCA 

 diverse woningen in Hippolytushoef
 meerdere woningen Plan Slingerweg 2
 boerderijen op Stroe (Wieringen)
 meerdere woningen in Julianadorp
 diverse panden op de haven in Den Oever
 bedrijfspanden in Hippolytushoef 

Bouwbedrijf P. Dirks & Zn

Bouw en renovatie 
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Beleef het DNA van Nederland

 Aannemingsbedrijf Dozy b.v.

 G.P. Seegers

 Energieweg 4A

 1785 AD

 Den Helder

 0223 - 63 04 54

 afsluitdijk@dozybv.nl 

branche bedrijf Bouwen en ontwikkelen vastgoed
specialisme bedrijf nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie, 
 onderhoud en projectontwikkeling
aantal vestigingen 2
machinepark timmerfabriek, vrachtwagen met 28t kraan, 
 2 shovels, minigraver, kleine dieplader, 
 beschikking over tenderboot, etc.
aantal medewerkers 65
gemiddelde jaaromzet € 23.000.000 
certifi caten • VCA**
 • Erkend leerbedrijf
 • lid Bouwend Nederland
 • Isover isolatepartner

 vernieuwbouw Visafslag Den Oever (in voorbereiding)
 nieuwbouw Bredeschool Den Oever
 nieuwbouw Duinparkplan Den Helder
 nieuwbouw Centrumplan Nieuw Den Helder
 nieuwbouw Stallingshangaar NH90 Vliegveld De Kooy
 nieuwbouw Poort van Den Helder
 nieuwbouw Zeester
 restauratie en nieuwbouw Zeevaartschool
 vernieuwbouw Uitvaartcentrum Den Helder
 renovatie 250 woningen complex 61 De Schooten 

Aannemingsbedrijf Dozy b.v.

Bouw en renovatie 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Sociaal Werkbedrijf, afdeling Timmerfabriek
specialisme bedrijf timmerfabriek
aantal vestigingen 4 (1 timmerfabriek)
machinepark supermoderne Zes-zijdige houtbewerkings-
 machine
 Schmidler S4
 bandzaagmachine
 vierzijdige schaafmachines (2 stuks)
 horizontale platenzaag
 vandiktebank
 conventionele machines
aantal medewerkers 11
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Komo keurmerk: Concept I & II
 • PEFC 

 NV Empatec

 Eggie Hulshof

 Tingieterstraat 1

 8601 WJ

 Sneek

 0515 - 48 49 43

 e.hulshof@empatec.nl 

NV Empatec

 productie damwanden in opdracht van Lankhorst Sneek 

Bouw en renovatie 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Restaureren & Bouwen
specialisme bedrijf restauraties en onderhoudswerkzaamheden
aantal vestigingen 1
machinepark afkortzaag, freesmachine, pennenbank,
 cirkelzaag, platenzaag, vlakbank, verdikte bank, 
 kettingfrees, lintzaag, langgat boormachine
 benodigdheden zoals machines, steigers en 
 9 auto´s met aanhangkarren
aantal medewerkers 12
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • lid / aangesloten Bouwgarant
 • aangesloten Bouwend Nederland 
 • VCA 

 Vallinga - de Jong

 D. Vallinga

 Hichtumerweg 2 

 8701 PG

 Bolsward

 0515 - 57 25 16

 info@vallinga-dejong.nl 

Vallinga - de Jong

 plaatsen vlaggenmast Nicolaaskerk te Nijland
 restauratie boerderijen (in authentieke stijl)
 deuren in jugendstil
 serre met veranda
 bladgoudwerken
 kerk Hindeloopen ontzouten
 voegwapening kerk Nijhuizum

Restaureren van:

 klokkenstoel kerk Beetgum  Sint-Martinuskerk Beetgum
 Sneeker waterpoort  stadhuis Bolsward
 Mauritus kerk Ijlst  torenklokken te Dronrijp
 stadspand te Bolsward  interieur Piterkerk Lippenhuizen
 Martinikerk te Bolsward  kerk Oldeboorn 
 PKN kerk te Ferwoude 

Bouw en renovatie 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Bouw - renovatie
specialisme bedrijf metselwerkrenovatie
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 7
gemiddelde jaaromzet 200000
certifi caten • SKG-IKOB

 Total Wall

 M.U. de Jong

 Tingietersstraat

 8601 WJ

 Sneek

 088 - 11 12 525

 info@totalwall.nl 

Total Wall

 Woudagemaal Lemmer 

Bouw en renovatie 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Metaal
specialisme bedrijf hekwerken, stalinrichting, constructie,  
 enkelstuks en seriematig, staal en RVS 
aantal vestigingen 1
machinepark knipbank, zetbank, lasmachines, automatische 
 zaagstraat, diverse zaagmachines, diverse 
 buigmachines buis en strip, diverse boor-
 machines, diverse walsen, diverse knip en ponz-
 machines 
aantal medewerkers 7
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • lid metaalunie 
 • lid beroepsonderwijs bedrijfsleven
 • diverse las diploma’s  
 • VCA 
 • BHV 

 Buwalda BV Las en constructiebedrijf 

 W.Bierstedt / R.Attema

 Oliemolen 1 

 8754 GH

 Makkum

 0515 - 23 18 49

 info@buwalda-products.com 

Buwalda BV Las en constructiebedrijf

 diverse kunstwerken / gemeente Súdwest-Fryslân - Marko Kaller 
 hekwerken / Wetterskip Fryslan 
 leidingbrug / Kuipers Woudsend 
 ankerstangen / Bagger- en groenservice 
 hekwerk / Boskales 

Metaal 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Groothandel in staal en RVS
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 2
machinepark Zagen, boren, stralen en menieën
aantal medewerkers 50
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • NEN EN-1090 tot en met executieklasse 4
 • Certifi caat herwaarmerken 

 Douma Staal

 J.M. de Groot

 Voltastraat 5 

 8606 JW

 Sneek

 (0515) 41 12 11

 jdgroot@doumastaal.nl 

Douma Staal

 Theater Sneek
 station Breda
 station Utrecht
 Forum Groningen
 stadion Heerenveen

Metaal 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf (Klein) metaal
specialisme bedrijf staalconstructie in de ruimste zin van het woord
aantal vestigingen 2
machinepark cnc pons knipstraat, lassen mag, 
 bandzaagmachines etc.
aantal medewerkers 7
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • CE certifi cering exc. 2 

 Fa. Gebr. Hogeboom

 K. (Klaas) Hogeboom

 Stranwei 26 

 8754 HA

 Makkum

 0515 - 23 23 36

 info@staalbouwhogeboom.nl 

Fa. Gebr. Hogeboom

 verbouw en nieuwbouw Nemo Science Center Amsterdam (24 ton)
 renovatie en verbouw Elseviergebouw Amsterdam (35 ton)
 nieuwbouw strandpaviljoen Wijk aan Zee (35 ton)
 nieuwbouw Peugeot Citroen autobedrijf Alkmaar (100 ton)
 nieuwbouw Sporthal Regio College Zaandam (100 ton)
 nieuwbouw MFC Scharnegoutum (40 ton)
 nieuwbouw 2 stuks kippenschuren te Sexbierum (70 ton)
 nieuwbouw opslagloods Nesta Shipping te Harlingen (110 ton)
 nieuwbouw MFA te Blije (45 ton)
 nieuwbouw opslagloods + koelruimte Hanos te Ameland (75 ton) + (25 ton)
 nieuwbouw Poiesz supermarkt te IJlst (60 ton) en te Bolsward (110 ton)
 nieuwbouw bedrijfspand + kantoren Molenmaker techniek te Sneek (265 ton)
 nieuwbouw bedrijfspand + kantoren Donker te Sneek (50 ton)
 nieuwbouw appartementencomplex Makkumerstrand (60 ton)
 nieuwbouw gemeentehuis Den Burg Texel (115 ton)
 nieuwbouw sub-tropisch zwembad te IJsselstein (120 ton) 

Metaal 
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Beleef het DNA van Nederland

 K. Stok & Zn. BV

 K.G. Stok

 Stadhoudersweg 67a

 9076 AB

 St. Annaparochie

 0518 - 40 15 77

 kg.stok@stok.nl 

branche bedrijf Constructiebedrijf
specialisme bedrijf agrarische bouw, woningbouw, utiliteitsbouw
aantal vestigingen 1
machinepark 3D tekenpakket, CNC pons/knipmachine, 
 CNC boorbank, diverse lasapparatuur, 
aantal medewerkers 17
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA certifi caat
 • diverse lascertifi caten  uitbreiding Smeding te St. Annaparochie

 commissariaat v/d media te Hilversum
 LLoydhotel te Amsterdam
 agrarische bewaarschuren in Friesland, Groningen, Noord Holland
 skelet Doopsgezinde kerk te Witmarsum

K. Stok & Zn. BV

Metaal 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Bouw, staal en grondwerk 
specialisme bedrijf kunst-objecten 
aantal vestigingen 1
machinepark divers graafmachines  en hoogwerkers 
aantal medewerkers 2/6
gemiddelde jaaromzet € 500.000
certifi caten • VCA 

 Van den Berg metaal- en hout bewerking 

 Leet van den Berg 

  Meerweg 49 

 1764 KH

 Breezand 

 06 - 20 94 95 76

 deleet@planet.nl 

Van den Berg metaal en hout bewerking 

 kunstmuseum Nollen Den Helder 

Metaal 



referentie projecten 

het bedrijf

68

naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Metaal
specialisme bedrijf keurwerk RVS, staal, aluminium
aantal vestigingen 1
machinepark metaalbewerkingsmachines
aantal medewerkers 6
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • NEN-EN-1090-1 norm
 • ISO 3834-3 

 Metaalbewerking E. de Jong

 Erik de Jong

 Edisonstraat 23

 8861 NA

 Harlingen

 0517 - 78 50 13

 info@metaalbewerkingedejong.nl 

Metaalbewerking E. de Jong

 Ballast Nedam aquaduct Harlingen N31
 project BAM binnenstad Groningen

Metaal 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Constructiebedrijf
specialisme bedrijf allround Las en Constructiebedrijf
aantal vestigingen 1
machinepark knip-, zet- en walsmachine
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • EN-1090 Certifi caat, d.w.z.: Als constructie-
 bouwer dienen wij in bezit te zijn van het 
 wettelijk verplichte EN 1090-1 FPC-certifi caat.
 • VCA

 Van Kalsbeek Gaast

 Bauke van Kalsbeek

 Sielansreed 18 

 8757 JZ

 Gaast

 0515 - 54 12 53

 info@vankalsbeek-gaast.nl 

Van Kalsbeek Gaast

 leuningwerk t.b.v. de Panhuysbrug te Tjerkwerd
 constructiewerk Marinebasis Den-Helder
 leuningwerk en bordessen Vispassage Den Oever

Metaal 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Klein metaal
specialisme bedrijf kathodische bescherming, aarding, opleidingen, 
 inspecties gericht op veiligheid
aantal vestigingen 6
machinepark  
aantal medewerkers 230
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • diverse accreditaties
 • VCA **
 • ISO
 • Cedeo
 • Criteria van Toezicht
 • REI
 • Raad voor Accreditatie
 • SCIOS scope 8 en 9 

 Van der Heide 

 Thealize Roorda

 Rijdstraat 12 

 9291 MB

 Kollum

 06 - 53 74 03 39

 t.roorda@vanderheide.nl 

Van der Heide

 HSL
 AMC
 TenneT
 Ministerie van Defensie
 Pijpleidingen in Iraq, Tsjaad, enz.

Metaal 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Metaal oppervlakte behandeling
specialisme bedrijf poedercoaten van hekwerken
aantal vestigingen 1
machinepark Kamer oven (8,40 mtr lengte) Straalcabine
aantal medewerkers 6
gemiddelde jaaromzet € 400.000 
certifi caten 

 Poedercoating Bolsward

 E.A. Kroontje

 De Marne 29d 

 8701 PV

 Bolsward 

 0515 - 57 46 47

 info@poedercoatingbolsward.nl 

Poedercoating Bolsward

 1,8 kilometer hekwerk langs het spoor (Almelo verdiept )
 brugleuningen in Woerden
 app. Spieghelbuurt Alkmaar 

Coating 
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Beleef het DNA van Nederland

 Straal en Coating Bakhuizen BV

 Gerard Boltjes

 de Burde 17

 8574 TG

 Bakhuizen

 0514 - 58 17 70

 info@straalencoatingsbedrijf.nl 

branche bedrijf Oppervlakkte behandeling (Stralen en Coaten)
specialisme bedrijf duurzame verfsystemen voor weg- en 
 waterbouw, offshore, jachtbouw, utiliteitsbouw 
 en machinebouw 
aantal vestigingen 1
machinepark werpstraal machine, handstraalcabine, coatings 
 hallen met hijscapaciteit tot 28 ton
aantal medewerkers 16
gemiddelde jaaromzet € 1.750.000
certifi caten • VCA
 • NACE CIP 1 
 • gecertifi ceerde en gediplomeerde stralers en 
 verfverwerkers Nivo 1-3

 Erasmus Ziekenhuis Rotterdam
 fenders t.b.v. de Pioneering Spirit
 diverse offshore onderdelen SMST Drachte e.d. 

Straal en Coating Bakhuizen BV

Coating 
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Beleef het DNA van Nederland

 Straco Heerenveen BV

 G. van Gulik

 It Dok 4

 8447 GL

 Heerenveen

 0513 - 64 61 11

 gvgulik@brabantgroep.nl 

branche bedrijf Staalconservering
specialisme bedrijf stralen, poedercoaten natlakken
aantal vestigingen 3 Straco, Heerenveen is onderdeel van de 
 Brabant Groep
machinepark handstralen, machinestralen, poedercoaten, 
 natlakken
aantal medewerkers 12
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • EN 1090, liquid en powder coating  poedercoaten van de staalconstructie van een Limburgs winkelcentrum in 

opdracht van Buiting Machinebouw en Staalconstructie BV 
 stralen en metalliseren van 1.800 m² voor de Gagelbrug, een fi etsviaduct 

in Utrecht in opdracht van De Kok Staalbouw 

Straco Heerenveen BV

Coating 
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Beleef het DNA van Nederland

 P. Breet vof

 Maarten Breet

 Zuid Zijperweg 68

 1766 HD

 Wieringerwaard

 06 - 18 13 08 33

 maarten@pbreet.nl 

branche bedrijf Installatie
specialisme bedrijf satelliet ontvangst en satelliet internet, Wifi 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 3
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • SEI

 Astra service dealer en Canaldigitaal dealer
 zonnepanelenprojecten Multitreffer in ’t Zand en Vetinair in Slootdorp

P. Breet vof

Installatietechniek 
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Beleef het DNA van Nederland

 Van der Weerd Installatiebedrijf

 F.Y.H. van Erp

 James Wattstraat  2

 8801 PK

 Franeker

 0517 - 39 32 31

 f.vanerp@vanderweerd.net 

branche bedrijf Installatietechniek
specialisme bedrijf utiliteit, zorg, woningbouw, detailhandel, 
 industrie gebouwgebonden installaties en 
 service, onderhoud en inspecties
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 69
gemiddelde jaaromzet € 7.000.000
certifi caten • BRL600
 • VCA*
 • F-Gassen regeling
 • Borg Technisch Installatiebedrijf
 • BMI Installatiebedrijf
 • Kenteq Erkend Leerbedrijf

 utiliteit:
 Koninklijk Eise Eisinga Planetarium te Franeker, Franeker Waddenpoort te 

Franeker, LandalTerschelling 79 appartementen te Terschelling 
 zorg: 

 Van Boeijen Kloosterveste te  Assen, Noorderbrug Laan Corpus Den Hoorn 
te Groningen, Van Boeijen BLK van Boeijen te Assen 

 woningbouw:
 Campus Zonnelaan 284 studentenappartementen te Groningen, Windmill 

Campus 125 studentenappartementen te Leeuwarden 
 detailhandel:

 Poiesz Supermarkten onderhoud, verbouw en nieuwbouw voor 69 fi lialen 
en het DC te Sneek. Jumbo Kooistra 9 fi lialen in Friesland 

 industrie gebouw gebonden installaties:
 Spaansen Bouwsystemen te Winkel en Harlingen, Levo 

Produktenmaatschappij te Franeker, Frames te Franeker 
 service, Onderhoud en Renovatie:

 Renovatie, keuring  en onderhoudswerk voor alle grote 
woningbouwverenigingen in Friesland 

Van der Weerd Installatiebedrijf

Installatietechniek 
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Beleef het DNA van Nederland

 Hoogsteder Elektrotechniek

 Dennis Hoogsteder

 Pastoorkoopmanweg 23A

 1784 NX

 Den Helder

 0223 - 69 34 46

 info@hoogstederelektrotechniek.nl 

branche bedrijf Elektrotechniek
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1 worden er 2
machinepark  
aantal medewerkers 4-7
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Vca
 • Erkend leerbedrijf

 diploma’s: 
 • elektrotechniek 
 • paneelbouw 
 • automatische deuren 
 

Hoogsteder Elektrotechniek

Elektrotechniek 
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Beleef het DNA van Nederland

 Klaver Infratechniek B.V.

 Mark van Breugel

 Overspoor 23

 1688 JG

 Nibbixwoud

 0229 - 28 21 40

 m.vanbreugel@klaverinfratechniek.nl 

branche bedrijf Elektrotechniek
specialisme bedrijf binnen én buiten elektrotechniek: openbare en 
 terrein verlichting, verkeersregelinstallatie, 
 voedingskasten, walstroom
aantal vestigingen 1 (+ 7 zusterbedrijven met eigen disciplines)
machinepark hoogwerkers, minigravers, montagebussen en 
 vrachtwagens
aantal medewerkers 30 (+ 250 bij zusterbedrijven)
gemiddelde jaaromzet 4 miljoen (+ 30 miljoen bij zusterbedrijven)
certifi caten • ISO 9001
 • VCA**
 • BTR
 • CKB
 • CO2-prestatieladder 4

 aquaduct Leeuwarden
 Kotterkade IJmuiden
 3x VRI Heemstede
 onderdoorgang Bunnik
 Overijsselselaan Leeuwarden
 terreinverlichting Eemshaven
 terreinverlichting Kreekraksluizen

Klaver Infratechniek B.V.

Elektrotechniek 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Verticaal transport
specialisme bedrijf hijs- en transportwerkzaamheden
aantal vestigingen 4
machinepark mobiele telescoop- en torenkranen, transport
aantal medewerkers 42
gemiddelde jaaromzet € 5.000.000
certifi caten • ISO 9001:2008
 • VCA
 • VVT-erkend 

 B.V. Kraanbedrijf BKF

 J.J. Burggraaff

 Oostelijke Industrieweg 8

 8801 JW

 Franeker

 088 - 25 30 25 3

 jjburggraaff@bkf.nl 

 transporteren en uithijsen oude brugdelen en inhijsen nieuwe brugdelen 
van de Grutte Brêge te Wergea. December 2015 en april 2016 

 tijdelijke werkbruggen leggen op Ameland juli 2015 
 transport sluisdeuren Kampen - Kornwerderzand juni 2015 
 intern transport luchtbehandelingsinstallatie bij Martini-ziekenhuis te 

Groningen m.b.v. de autolaadkraan maart 2016 

B.V. Kraanbedrijf BKF

Logistiek 
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Beleef het DNA van Nederland

 Haulo Berging

 Klaas Klomp

 Dassenkoog 4

 1822 BV

 Alkmaar

 072 - 56 42 00 2

 klompklaas@gmail.com 

branche bedrijf Takel en berging en transport
specialisme bedrijf berging
aantal vestigingen 4: Alkmaar, Den Helder, Schagen, Den Oever
machinepark 16 voertuigen
aantal medewerkers 16
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Dekra gecertifi ceerd
 • wagenpark Aboma gekeurd
 • CMV gecertifi ceerd berger  A. Hak: lierwerk bij het trekken van buizen

 bergingswerk voor Rijkswaterstaat, Provincie, Politie en diverse bedrijven, 
zoals berging van een vrachtwagen uit de Waddenzee en van een 
vrachtwagen op de Vlotbrug in het ‘T Zand 

Haulo Berging

Logistiek 
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Beleef het DNA van Nederland

 Kaan Transport

 Henk Kaan

 Rozenlaantje 4

 1777 HR

 Hippolytushoef

 0227 - 59 12 68

 info@kaantransport.nl 

branche bedrijf Transport / logistiek / verhuizingen
specialisme bedrijf transport van alle soorten goederen
aantal vestigingen 2
machinepark bakwagens, trailers, semi-dieplader, koel- / 
 vriestransport, koerier
aantal medewerkers 20
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 groupage (routes eigen wagens) Nederland en incidenteel buitenland 
 distributie binnen- en buitenland van pakket tot wagenlading 
 koerier (direct) en expresse (volgende dag + tijdstip) zendingen 
 open en exceptioneel transport (ook ADR) 
 koel- en vriesvervoer 
 vervoer van en naar Texel
 erkende Verhuizers voor particulier - bedrijven - instellingen 
 opslag

Kaan Transport

Logistiek 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Kranen en Transport en Hoogwerkers
specialisme bedrijf verticaal en horizontaal transport
aantal vestigingen 3: Harlingen, Wijckel, Terschelling
machinepark kranen tot 300 ton transport tot 400 ton
aantal medewerkers 24
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA 
 • FPAL
 • Amtek
 • VVT erkend

 KTF 

 Joop Hannema

 Korte Lijnbaan 35 

 8861 NS

 Harlingen

 06 - 51 66 24 93

 werkvoorbereiding@ktf-harlingen.nl 

KTF

 diverse werkzaamheden Centrale As 
 Franekereindsbrug Harlingen
 verwijderen en plaatsen noodbrug Kerkewegbrug (inclusief monteurs)
 plaatsen Pyloon brug Bergum
 KTF bezit over een eigen kade van 350 meter in Harlingen, op de kade 

staan 2 vaste kranen. Deze kade uitermate geschikt voor op- en overslag.

Logistiek 
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Beleef het DNA van Nederland

 Kuhlman Repko Shipping BV

 Erno Leguijt

 Korte Lijnbaan 25

 8861 NS

 Harlingen

 0517 - 41 28 31

 info@krshipping.nl 

branche bedrijf Logistieke dienstverlening
specialisme bedrijf scheepsagent, projectlading, transport en 
 overslag
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 8
gemiddelde jaaromzet € 7.000.000
certifi caten • Customs AEO 

Kuhlman Repko Shipping BV

Logistiek 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Op- en overslag / container logistiek
specialisme bedrijf behandeling van projectlading, container 
 logistiek, stuffen/strippen van containers, 
 bulkoverslag 
 Bij bouwprojecten faciliteren wij als tussen-
 schakel voor snelle levering naar de betreffende 
 bouwlocatie. 
aantal vestigingen Harlingen, Kampen, Amsterdam/Velsen
machinepark Harlingen: havenkraan, overslagkranen (bulk), 
 reachstackers, heftrucks
aantal medewerkers Harlingen: 12
gemiddelde jaaromzet Harlingen: € 5.000.000
certifi caten • ISO 22000
 • ISO 9001
 • GMP+
 • ISPS i.v.m. afhandeling zeeschepen 

 HOV Harlingen BV

 P.H. Rinsma

 Nieuwe Vissershaven 3

 8861 NX

 Harlingen

 0517 - 41 74 56

 paul@hovharlingen.nl 

HOV Harlingen BV

 2014: aan- afvoer spoorwegsplit spoortrace Harlingen-Leeuwarden 
 2016: N31 verbreding/verdieping Harlingen: logistiek t.b.v. aanvoer 

damwandmateriaal (ca. 11.000t)
 (2015: zusterbedrijf MEO Amsterdam: Siemens windolen project IJsselmeer-

Urk) 

Overslag 
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branche bedrijf Overslag
specialisme bedrijf overslag van losgestort, schaal- en schelpdieren
aantal vestigingen 1
machinepark MultiDocker CH65, Liebherr A954B, Liebherr 
 A944B, Hitachi 870 op ponton
aantal medewerkers 6
gemiddelde jaaromzet € 1.500.000
certifi caten medewerkers zijn VCA gekwalifi ceerd en
 hebben door middel van opleiding en 
 praktijkervaring de juiste kennis ter bediening 
 van het machinepark 

 De Boldert Verhuur B.V.

 Jaap de Boer

 Nieuwe Vissershaven 9B

 8861 NX

 Harlingen

 06 - 20 39 06 18

 info@deboldert.nl 

De Boldert Verhuur B.V.

 project van den Herik-Jansma Dijkverzwaring Ameland
 overslag in Harlingen van breuksteen uit binnenschip in coaster en asfalt 

vanaf kade in coaster 
 overslag van schaal- en schelpdieren 

Overslag 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Milieu, Op- en Overslag
specialisme bedrijf bagger- grond en groen stromen
aantal vestigingen 1
machinepark 4 long reache kraan 20 meter, shovel 14 tons, 
 diverse zeefmachines 
aantal medewerkers 4
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • BRL7500 7510 7511 
 • BRL 9335-1 9335-4 

 S&G slib en grondbeheer B.V.

 S. Pars

  Fahrenheitstraat 29

 8861 NH

 Harlingen

 06 - 44 74 20 19

 sytzepars@slibengrond.nl 

S&G slib en grondbeheer B.V.

 diverse hergebruik en nuttige toepassingen van grond en bagger in 
verondiepingen, geluidswallen, landart projecten zowel binnen als buiten 
de provincie Fryslân 

 inname vanaf diverse grote saneringen uit provinciale- en 
waterschapswerken zoals de Zijlroede door Lemmer, grachten en singels 
te Dokkum 

Groot voordeel is dat aan- en afvoer kan plaats vinden over het 
water via het van Harinxmakanaal per schip als over de weg A31. S&G 
beschikt over een eigen loswal met op- en overslag voorziening direct 
aan het van Harinxmakanaal. 

Overslag 
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Beleef het DNA van Nederland

 Visser A.T.R. BV

 Harrit Kingma

 Kelvinstraat 30

 8861 ND

 Harlingen

 088 - 47 21 73 0

 harrit@visserafvalverwerking.nl 

branche bedrijf Afvalverwerking, Transport en Recycling
specialisme bedrijf afvalverwerking, breken van puin en leveren 
 menggranulaat etc.
aantal vestigingen 2
machinepark 15 vrachtwagens, 2 shovels, 4 kranen. 1 shredder, 
 1 tractor met watertank, sorteerinstallatie
aantal medewerkers 40
gemiddelde jaaromzet € 8.000.000 
certifi caten • VCA 
 • MVO managementsysteem - MVO 
 prestatieladder Niveau 4 
 • CO2-bewust Certifi caat Niveau 5
 • duurzaam autowassen
 • NEN-EN-ISO 14001
 • VIHB - Besluit inzamelen afvalstoffen & 
 regeling vervoerders
 • inzamelaars, handelaars en bemiddelaars 
 • Fundeon erkend leerbedrijf
 • NEN-EN-ISO 9001
 • VPGI-certifi caat OPK  

 traverse N-31 Harlingen 
 opruimen en verwerken afval na brand spekjesfabriek in Harlingen 

(binnen een week) 
 afvalverwerking diverse grote projecten bouwgroep Dijkstra Draisma 
 afvalverwerking verbouwing ijsstadion Thialf (Heddes Bouw) 

Visser A.T.R. BV

Overslag 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Verhuur
specialisme bedrijf verhuur van bouwmaterialen
aantal vestigingen 13
machinepark 
aantal medewerkers 150
gemiddelde jaaromzet € 15.000.000
certifi caten • VCA*
 • Nen 3140 / 1004 / 2484
 • Mvo beleid 

 Sijperda Verhuur

 R. van Dellen / Adri de Jong 

 Pieter Zeemanstraat 4

 8606 JR

 Sneek

 0515 - 42 60 20

 r.vandellen@sijperdaverhuur.nl 

 sales@sijperdaverhuur.nl

Sijperda Verhuur B.V.

 zuivelparken Heerenveen
 Eemshaven industrie
 Waldwei
 diverse grote evenementen o.a. Slachtemarathon
 diverse leveringen provinciale wegen
 Turfroute 
 nieuwbouw RWE Centrale Eemshaven
 nieuwbouw zuivelfabrieken, A-Ware / Fonterra en Ausnutria 

Verhuurbedrijf 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Verhuur grondverzetmachines
specialisme bedrijf grondwerk en kraanverhuur
aantal vestigingen 1
machinepark 6 kranen van minikraan tot 30 tons rupskraan 
 inclusief GPS
aantal medewerkers 3
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA gecertifi ceerd 

 Gebroeders Jelgerhuis

 Martinus Jelgerhuis

 Lidlumerwei 9

 8854 GN

 Oosterbierum

 06 - 22 24 64 16

 info@kraanverhuurjelgerhuis.nl  

Gebroeders Jelgerhuis

 saneringswerk op Vlieland 
 bommen zoeken in de Wilhelmshaven 
 ontruiming van Rottumeroog 
 werk boorlocaties van Vermilion 
 grondwerk van 23 zorgappartementen en 9 aanleunwoningen in Franeker 
 renovatie Franeker Professorenbuurt: uitgraven voor en zetten van 

funderingen, zetten van rioolputten en baanmaken voor straatwerk
 nieuwbouwwijk Hindeloopen: funderingen uitgraven en op hoogte 

brengen van de bouwput, nieuwbouw ligboxenstal, damwand plaatsen 

Verhuurbedrijf 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Hydrauliek
specialisme bedrijf hydrauliek, slangen, persservice
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA

 Jeroen Timmerman Technische 

 Jeroen Timmerman

 Nieuwe Vissershaven 7-1

 8861 NX

 Harlingen

 06 - 21 54 85 30

 info@jeroentimmerman.nl 

Jeroen Timmerman Technische dienstverlening

Ondersteuning
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Industrieel onderhoud/nieuwbouw
specialisme bedrijf mechaniek / hydrauliek
aantal vestigingen 1
machinepark draaien, frezen, boren, zagen, snijden, lassen
aantal medewerkers 12
gemiddelde jaaromzet € 1.500.000 
certifi caten • VCA*
 • EN 1090-2
 • Amtek
 • ISO 9001
 • lid van Koninklijke Metaalunie en FME 

 RNR bv

 Ignacio Ruigrok

 Sluispolderweg 54C

 1505 HK

 Zaandam

 075 - 64 05 30 6

 info@rnrbv.nl 

RNR bv

 inspectie en reparatie Callandbrug 
 sluizen IJmuiden cilinder revisies
 TATA div. onderhoud
 HVC Alkmaar div. onderhoud
 OBA overslag kranen
 scheepsreparaties, bruggen, kades en pijlers 
 ruime werkplaats aan IJmondkade met kadekraan en werkschip met kraan 

Ondersteuning
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Beleef het DNA van Nederland

 Holscher Bebakening Leeuwarden

 O.J. Postma

 Adonisweg 9

 8938 BH

 Leeuwarden

 06 - 25 22 17 20

 info@holscher-bebakening.nl 

branche bedrijf Verkeerstechniek
specialisme bedrijf bebording
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 7
gemiddelde jaaromzet € 600.000
certifi caten • VCA 
 • ISO
 • verkeersregelaars personeel BRL9101  deelprojecten De Centrale AS

 reconstructie kruising N359 Winsum
 stationsbrug Franeker
 Westelijke Invalsweg Leeuwarden

Holscher Bebakening Leeuwarden

Ondersteuning
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Beleef het DNA van Nederland

 Technology Support BV

 Jeroen Anslijn

 Galgenkade 12A

 1746 EG

 Dirkshorn

 06 - 23 99 54 52

 jeroen@technologysupport.nl 

branche bedrijf Industriële Automatisering
specialisme bedrijf besturingstechniek
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten diverse certifi catie op het gebied van 
 automatisering

 zoutwaterpassage
 vispassage

Technology Support BV

Ondersteuning
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Beleef het DNA van Nederland

 Garant Groep Sneek

 Matthijs Kroes

 Koperslagersstraat, 47

 8601 WL

 Sneek

 0515 - 41 53 06

 Service@garantgroepbv.nl 

branche bedrijf Bouw en industrie
specialisme bedrijf afschermen tegen weersinvloeden en
 mechanische invloeden
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 6
gemiddelde jaaromzet € 650.000
certifi caten • VCA

 Centrales Eemshaven 
 Nam Langelo
 Nam Grijpskerk
 Sluizen Lauwersmeer

Garant Groep Sneek

Ondersteuning
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Beleef het DNA van Nederland

 OTB Oevers Tegelzetbedrijf

 Kees Muller

 Hofstraat 97

 1779 CC

 Den Oever

 06 - 22 22 92 85

 otb@live.nl 

branche bedrijf Tegelzetbedrijf en bouwbegeleiding 
specialisme bedrijf tegelzetten en aanleveren sanitair-, tegels, 
 natuursteen, Marmoglass, marmer voor alle 
 soorten gebouwen en bedrijven
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1 - maar inhuur externen
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA VOL-gecertifi ceerd
 • relevante tegel- en voegdiploma’s
 • gespecialiseerd in aanbrengen van 
 Marmoglass, natuursteen en marmer

 renovatie provinciekantoor Noord-Holland (Houtplein 33), aanbrengen 
Marmoglass en gebruik van energiezuinige materialen 

 jarenlange samenwerking met tegelhandel Julius van der Werf uit de 
gemeente Súdwest-Fryslân (Sneek) 

 renovatie en aanbrengen nieuw tegelwerk + marmoglass bij Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder in binnenstad Amsterdam (Rijksmonument) 

 betegelen RAI voor VT Wonen

OTB Oevers Tegelzetbedrijf

Ondersteuning
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Beleef het DNA van Nederland

 Castricum Repair

 Jeroen Castricum

 Winkelerzand 20

 1731 LZ

 Winkel

 0224 - 54 00 44

 jeroen@castricumrepair.com 

branche bedrijf Schadeherstel
specialisme bedrijf Snel herstel van werkmaterieel
aantal vestigingen 1
machinepark 56
aantal medewerkers 14
gemiddelde jaaromzet € 1.500.000
certifi caten • ISO 9001-2008

 ministerie van Defensie
 GVB Amsterdam
 Ballast Nedam
 Heijmans
 herstellen van schades aan bouwmachines
 richten van vangrails en brugdelen 

Castricum Repair

Ondersteuning
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Beleef het DNA van Nederland

 Posthumus Draaierij BV

 Johan Cats

 Doniaweg 17

 8742 KR

 Burgwerd

 0515 - 57 62 76

 info@posthumusdraaierij.nl 

branche bedrijf Techniek, Metaalbewerking, Verspaning 
specialisme bedrijf verspanende bewerkingen (draaien, frezen en 
 kotteren)
aantal vestigingen 1
machinepark draaibanken, freesbanken, kotterbanken
aantal medewerkers 25
gemiddelde jaaromzet € 2.900.000
certifi caten • DNV overstempelbevoegd

 mechanische delen spoorbrug 
 mechanische delen revisie Stevin en Lorentz sluizen 
 mechanische delen Koebrug Stavoren 
 onderdelen Drommedarisbrug Enkhuizen 
 onderdelen Schoterbrug Haarlem 
 valbrug Nijelamer 
 brug Terherne 
 onderdelen Offshore Kranen 
 onderdelen grootste transportabele reuzenrad van Europa 
 restauratie mechanische delen Franekereindsbrug Harlingen 

Posthumus Draaierij BV

Ondersteuning
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Betonmortel
specialisme bedrijf leveren van beton op maat op de bouwplaats 
aantal vestigingen 8 (6 vaste centrales; momenteel 2 mobiele 
 centrales; 1 vaste centrale in Drachten; 
 1 mobiele centrale in Harlingen)
machinepark ca 40 betonmixers verdeeld over de verschillende 
 vestigingen
aantal medewerkers ca 60
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • KOMO productcertifi caten Betonmortel op 
 gebruikseisen t/m C55/67
 • Betonmortel op samenstelling
 • certifi caat Besluit Bodemkwaliteit
 • certifi caat Beton Bewust (mvo) 

 Betonmortel Nederland B.V. 

 Jan Veenstra

 de Steven 49 

 9206 AX

 Drachten

 0512 - 57 00 01

 j.veenstra@betonmortelnederland.nl  

Betonmortel Nederland B.V.

 in uitvoering (Ballast Nedam) Traverse N31 Harlingen 
(aquaduct + verdiepte doorgang)

 aquaduct Leeuwarden (Boskalis)
 tunnel + brug Noordhorn (GMB)
 in uitvoering de grote storten voor het aquaduct Burgum 

(Mobilis/ Friso civiel)
 kunstwerken Centrale As (Heijmans)
 winkelcentrumplan Raadhuisplein Drachten (Koopmans/ Friso)
 distributiecentrum Lidl Heerenveen (vd Ven)
 in uitvoering Melkpoederfabriek Ausnutria Hyproca Heerenveen 

(van Wijnen)  

Toeleverancier materialen
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Bemiddeling
specialisme bedrijf leverancier van o.a. klei, teelaarde, AVI bodemas 
 en hoogovenslakken
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten bij alle geleverde materialen zijn certifi caten 

 Buma Bemiddeling

 Jan Buma

 Wytlandsdykje 11 

 8566 JG

 Nijemirdum

 06 - 50 61 69 95

 jan@buma.com 

Buma Bemiddeling

 windmolenpark Enercon in Noord-Oost polder Flevoland
 leverancier van grondstoffen voor diverse kade- en oeverwerken in Noord-

Nederland aan alle bekende aannemers 

Toeleverancier materialen
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Handel
specialisme bedrijf importeur van geotextiel, leverancier van o.a. 
 graszaad, betonplaten, keerwanden, land-
 hekken, kunststof rijplaten, stalen paalmutsen 
 en afrastering
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 12
gemiddelde jaaromzet ca. € 12.000.000
certifi caten • CE -certifi caten bij geotextiel
 • NAK-label bij graszaad
 • KOMO keur bij Stelcon betonplaten

 Buma handel

 Wiebren Hoekstra

 Hoitebuorren 31A 

 8566 JD

 Nijemirdum

 0514 - 57 18 26

 info@buma.com 

Buma handel

 leverancier van materialen voor ‘Dijkversteviging Waddenzeedijk op 
Ameland’ 

 leverancier van materialen voor diverse kade- en oeverwerken in Noord-
Nederland aan alle bekende aannemers 

Toeleverancier materialen
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Bestratingsbedrijf
specialisme bedrijf bestratingen (machinaal)
aantal vestigingen 1
machinepark shovels, vrachtwagen, etc
aantal medewerkers 10 + fexibele schil
gemiddelde jaaromzet 3.000.000 
certifi caten • VCA

 Hego Aannemings- en Bestratingsbedrijf BV

 J. Schilstra

 Jeltewei 244 

 8622 DC

 Hommerts

 0515 - 44 25 02

 johannes@hego-bv.nl 

Hego Aannemings- en Bestratingsbedrijf BV

 Erasmushiem Leeuwarden
 diverse scholen nieuwbouw
 centrumplan Oudehaske 

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

 Keizer Bestratingen

 Jelle Keizer

 P.J. Troelstrastraat 67

 8862 AN

 Harlingen

 06 - 23 40 70 93

 keizergww@gmail.com 

branche bedrijf Infra
specialisme bedrijf bestratingen grondwerk steenzetten rioleringen 
 betonwerken sloopwerken
aantal vestigingen 1
machinepark trilplaat, doorslijper, minikraan
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 40,000
certifi caten • VCA
 • steenzetter
 • vakman gww
 • veilig hijsen 

 

 in loondienst en als zzp’er bij steenzetterij Ligthart: Onderhoud Afsluitdijk, 
Onderhoud Houtribdijk, keermuur en Zuiderpier te Harlingen, Ode brug 
in Amsterdam, Nieuwe rondweg A5 in Amsterdam IJdok Amsterdam en 
talloze andere grote projecten door heel Nederland. Als zzp’er ingehuurd 
bij WR UNIT, voor bestratingen grondwerk en als machinist voor 
verschillende machines 

Keizer Bestratingen

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Infra
specialisme bedrijf bestratingen
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 6-10
gemiddelde jaaromzet € 350.000
certifi caten • VCA** 
 • Co-2 prestatieladder 3 SBB leerbedrijf 
 (fundeon) 

 Hofstra & de Vries Bestratingen VOF

 Willem de Vries

 Bockamastraat 18

 8651 BE

 IJLST

 06 - 11 47 40 95

 info@hofstra-devries.nl 

Hofstra & de Vries Bestratingen VOF

 trajectonderhoud N443
 Tata Steel (IJmuiden)
 showroom te Akkrum
 uitbreiding fi etsenstalling “de Utherne” te IJlst
 tjacetonderhoud N443A
 uitbreiding industriegebied te Utrecht
 herstraten oprit en parkeervakken bij garage Kroes te IJlst
 herinrichting Kromhoutstraat en de Badweg te IJmuiden
 herinrichting 5 Nessen te Bergen

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Groenbranche
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 18
machinepark  
aantal medewerkers 500+
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO 9001:2008
 • VCA**
 • BRL Groenvoorzieningen
 • BRL Dak en Gevelbegroening
 • BRL Boomverzorging
 • BRL Tuinaanleg en Tuinonderhoud
 • BDT.15 niveau Toepassing Glyfosaat
 • CO2-prestatieladder niveau 5
 • FSC Chain of Custody
 • NEN 4400-1
 • PSO Trede 3
 • FIRA platform brons (MVO)
 • BRL Keurcompost
 • BRL 9335-4 samengestelde grondproducten 

 Donkergroen

 J. Louwerse

 Harste 5

 8602 JX

 Sneek 

 0515 - 41 73 25

 info.sneek@donkergroen.nl 

Donkergroen

 daktuin Theater Sneek
 kindnatuurlijk spelen kinderboerderij Bûthús Sneek
 buitenterrein woonzorgcentrum Erasmus Leeuwarden 

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

 Vos Tuin en Landschap

 Joost Vos

 Juttepeer 25

 1731 WT

 Winkel

 06 - 10 63 62 20

 info@vostuinenlandschap.nl  

branche bedrijf Tuin- en landschaparchitectuur
specialisme bedrijf inrichtingsplannen openbare ruimte
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 100.000
certifi caten • lid van de Nederlandse vereniging van Tuin- en 
 Landschapsarchitecten 

 strandopgangen Texel 
 natuurvriendelijke oevers IJburg 
 3D visualisaties 
 herinrichting Brouwersdam 

Vos Tuin en Landschap

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

 KZ Aanneming & Groenvoorziening B.V.

 T. Koning

 Havenweg 10

 1771 RW

 Wieringerwerf

 0227 - 60 12 03

 info@kz-bv.nl 

branche bedrijf Aanneming en Groenvoorziening
specialisme bedrijf groenvoorzieningen en werkzaamheden GWW 
sector
aantal vestigingen 1
machinepark tractoren, dumpers, maaiapparatuur, kranen 
aantal medewerkers 25
gemiddelde jaaromzet €3.000.000
certifi caten • VCA** 
 • ISO 
 • Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 
 • Groenkeur BRL Boomverzorging 
 • CO2 prestatieladder niveau 3 (ambitie niveau 5)

 Avonturenheuvel te Alkmaar
 groenvoorzieningen en grondwerk Agriport A7 
 graszoden en zaaiwerkzaamheden Microsoft te Middenmeer 
 onderhoud en renovaties plantvakken gemeente Purmerend 
 fi ets- en kanoroute te Den Helder 

KZ Aanneming & Groenvoorziening B.V.

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

 Stedon B.V.

 Ate Zijlstra

 Orionweg 26

 8938 AH

 Leeuwarden

 058 - 28 80 70 0

 Info@stedon.nl 

branche bedrijf Openbare inrichting
specialisme bedrijf straatmeubilair sport en speelproducten speciale 
 constructies 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 16
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO 9001
 • ISO 14001
 • VCA

 voor het Cascadapark in Almere heeft Stedon betonelementen geleverd 
voor het realiseren van een Amfi theater 

 de Tjongerschans in Heerenveen heeft ter aankleding gekozen voor een 
aantal Leilinde Constructies en Spijlen hekwerken 

Stedon B.V.

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Groen- en Grondwerkzaamheden
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 40.000
certifi caten • Gecertifi ceerd Hovenier
 • VCA

 Hoveniersbedrijf Remco Krul

 Remco Krul

 Gerrit Knopstraat 1

 8701 EN

 Bolsward 

 06 - 30 03 20 59

 hoveniersbedrijfremcokrul@gmail.com 

Hoveniersbedrijf Remco Krul

 ervaring in het aanleggen van groen en bestraten van percelen 

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Sociaal Werkbedrijf, afdeling Groen / Civiel 
specialisme bedrijf groenvoorziening, bestrating 
aantal vestigingen 4
machinepark bosmaaiers, kettingzagen, tractoren, 
 houtkloofmachine en diverse andere machines 
aantal medewerkers 374 medewerkers
gemiddelde jaaromzet € 6.000.000 - € 7.000.000
certifi caten • ISO 9001 
 • VCA 

 NV Empatec

 Alwin Toornstra

 Tingieterstraat 1

 8601 WJ

 Sneek

 0515 - 48 49 73

 a.toornstra@empatec.nl  

NV Empatec

 Vriesco: A House of Happiness 
 Perfekt Pak BV
 Lankhorst Engineered Products
 Rolf Groep
 Van Tuinen Tuinservice
 Helms milieutechniek
 Poiesz Supermarkten B.V. Sneek

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

 A.C. Hartman

 W.J.M. Hartman

 Juckemaleane 7

 8855 XE

 Sexbierum

 0517 - 59 31 00

 wjm@ac-hartman.nl 

branche bedrijf Tuinbouw
specialisme bedrijf diverse
aantal vestigingen 5
machinepark diverse
aantal medewerkers 400 fte
gemiddelde jaaromzet €40.000.000
certifi caten • BRC HACCP 

A.C. Hartman

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Waterbouw
specialisme bedrijf steenzetten en basalt metselen
aantal vestigingen 1
machinepark basaltknipper
aantal medewerkers 3
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • handmatig steenzetten

 Handsmade B.V.

 Hans van der Made

 Bargengd, 37

 1777 DR

 Hippolytushoef

 06 - 21 84 25 43

 info@hansvandermade.eu 

Handsmade B.V.

 fi etstunnels Drachtsterplein gemetseld
 herzetten diverse glooiingen in Friesland, Flevo en Noordoost polder, 

havens Rotterdam en Oude IJssel 

Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Ingenieursbureau
specialisme bedrijf geotechniek
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 150.000
certifi caten geen

 Geoconsult Noord B.V.

 T. Kooistra

 Van Anhalt Dessaustraat 14 

 8606 XD

 Sneek

 0515 - 43 11 27

 t.kooistra@geoconsult.nl 

Geoconsult Noord B.V.

 studie windturbines op de afsluitdijk, Ringweg Groningen, Noordzeebrug 
Groningen, Haak om Leeuwarden, Windpark Zeewolde, Windparken 
Zeeland 

Advies- en ingenieursbureau
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Civiele Techniek Milieukunde en Landmeetkunde 
 gebiedsontwikkeling
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 2
machinepark  
aantal medewerkers 20
gemiddelde jaaromzet € 2.000.000 
certifi caten • ISO 9001:2008
 • VCA* 2008/5.1

 Prommenz

 F.L. Timmer

 François Haverschmidtwei 2 

 8914 BC

 Leeuwarden

 06- 13 19 76 65

 info@prommenz.nl 

Prommenz

 op gebied van advisering in civieltechnische projecten (bijvoorbeeld 
wegontwerp) heeft Prommenz projecten uitgevoerd met omvang tot en 
met Provinciale weg 

 op gebied van maatvoering/landmeetkunde heeft Prommenz projecten 
uitgevoerd tot en met Rijksweg niveau (o.a. A9 nabij Alkmaar) en A7 
(Hoorn-Den Oever) 

 op gebied van Milieukunde heeft Prommenz projecten uitgevoerd tot en 
met omvang Provinciale wegen 

Advies- en ingenieursbureau
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Ingenieur en adviesdiensten in de GWW en 
 milieu
specialisme bedrijf waterbodembeheer en beschoeiingswerk
 waterbodem, oppervlaktewater, ecologie, data/
 GIS/ICT oplossingen, oevers en kunstwerken
aantal vestigingen 3
machinepark 6 veldwerkbussen inclusief boot 
aantal medewerkers 34
gemiddelde jaaromzet € 2.200.000
certifi caten • kwaliteitsborging
 • BRL SIKB 2000
 • VKB-protocol 2003 ‘Veldwerk bij 
 milieuhygiënisch waterbodemonderzoek’
 • SIKB richtlijn Handmatige baggervolume-
 bepalingen 
 • ISO 9001:2008 
 • BRL 1000: protocol 1001,
 • BRL 2000: protocol 2003,
 • BRL 6000: protocol 6003.
 • Tijhuis Ingenieurs BV is opgenomen in de lijst 
 van Kwalibo geregistreerde bodemintermediairs 

 Tijhuis Ingenieurs BV

 Jetze Genee

 Iepenlaan 7

 8603 CE

 Sneek  

 06 - 29 53 07 49

 j.genee@tijhuisingenieurs.nl  

Tijhuis Ingenieurs BV

 actualiseren oeverbeheerplan Medemblik
 pilot baggerwerk Blue Gold Bangladesh
 leveren tekenaar/constructeur voor Lankhorst Recycling
 products Datachering GIS medewerker, HHNK
 directie en toezicht vervangen beschoeiingen Teylingen
 waterbodemonderzoek saneringslocaties, Waternet 
 verkennend waterbodemonderzoek Van Harinxmakanaal, boothuis KNRM 

Elburg en Broekerhaven
 implementatie Waterbodem Informatiesysteem Tijhuis© Krimpenerwaard
 bestek baggerwerkzaamheden havens Kampen
 raamcontract (OMOP) baggerwerk buitengebied Hollands Kroon
 inmeten oevers camping Zeeburg, Deep BV. 
 puinbemonstering Dedemsvaart
 AP04 keuring Marina Den Oever
 opstellen UAV-gc stedelijk baggerwerk 

Advies- en ingenieursbureau
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Beleef het DNA van Nederland

 Bureau Salus

 Joyce Zijlstra

 Bellefl eur 1

 1731 WK

 Winkel

 06 - 42 48 72 43

 info@bureausalus.nl 

branche bedrijf Advies
specialisme bedrijf veiligheid & kwaliteit
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA-Vol
 • HBO Integrale Veiligheid
 • Interne Audits 

Bureau Salus

Advies- en ingenieursbureau
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Beleef het DNA van Nederland

 Fonteijn Bouwbegeleiding 

 Laurent Spil

 Lepelaarstraat13

 1756 BE

 ‘t Zand

 06 - 28 97 40 66

 laurentspil@gmail.com 

branche bedrijf Bouwbegeleiding 
specialisme bedrijf management, begeleiding & uitvoering
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 70.000 
certifi caten • VCA vol 
 • BHV 

 diverse Marine en Sewaco projecten
 bouw/verbouw 3 huisartsenpraktijken & 2 fysio praktijken 
 woningbouw en onderhoud aan bedrijfsgebouwen 

Fonteijn Bouwbegeleiding 

Advies- en ingenieursbureau
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Beleef het DNA van Nederland

 Roelofs Advies en Ontwerp BV

 J.P. van der Ploeg

 Oosterom 11

 8602 DE

 Sneek

 0546 - 67 88 88

 j.vanderploeg@roelofsgroep.nl 

branche bedrijf Advies-en Ingenieursbureau
specialisme bedrijf beheer en onderhoud, energie en milieu, 
 mobiliteit, water riolering en ecologie, 
 asfalt en techniek
aantal vestigingen 5
machinepark  
aantal medewerkers ca. 65
gemiddelde jaaromzet € 3.619.788
certifi caten • ISO 9001
 • ISO 14001
 • Erkend leerbedrijf

 verhardingsonderzoeken gemeente Losser
 wegeninspectie Nederbetuwe, Hoogeveen
 verhardingsadvies Tynaarlo
 opstellen UAV-gc contract IJsselkade Zutphen

Roelofs Advies en Ontwerp BV

Advies- en ingenieursbureau
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Beleef het DNA van Nederland

 Roos Civiel

 Dhr. P.J.J. Roos

 Trambaan 123

 1733 AX

 Nieuwe Niedorp

 0226 - 75 61 44

 info@roosciviel.nl 

branche bedrijf Civiele Techniek
specialisme bedrijf werkvoorbereiding
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 100.000
certifi caten 
 

 herstel fi etspad Volgertocht te Volendam - gemeente Edam-Volendam 
 herinrichting Kogerstraat te Den Burg - gemeente Texel 
 woonrijp maken fase 6 Broeckgouw te Volendam - gemeente Edam-

Volendam 
 Hobaho locatie te Lisse – IDDS Infra 

Roos Civiel
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3 )U&#DG
 Ingenieursbureau Boorsma B.V.

 K. Boorsma

 G. Sondermanstraat 2  

 9203 PV

 Drachten

 0512 - 58 03 00

 drachten@boorsma-consultants.nl 

branche Bouw & Civiel en Milieu & Geologie
specialisme bedrijf - Waterbouw & Infrastructuur
 - Constructies & Bouwkunde
 - Bouwmanagement
 - Hout- & houtskeletbouw
 - Milieu-& bodemadvies - Bouwfysica
aantal vestigingen 4, waarvan 2 in Nederland, 1 in Duitsland 
 en 1 in België
machinepark   
aantal medewerkers 60
gemiddelde jaaromzet 
certifi caten • certifi cering ISO 9001:2008

 metro-stations Randstadrail- Rotterdam CS en Noord-Zuid lijn Amsterdam
 diverse bruggen: Stationsbrug Franeker, Fietsbrug Grou, Tafelbrug 

Dorkwerd, Nieuwe spoorbrug over de Boorne (Akkrum)
 diverse sluizen: Sluizen Born - Maasbracht - Heel, Keersluis Heumen, Stuw 

Belfeld, Nieuwe Zeesluis Terneuzen
 langzaamverkeerpassage (Amsterdam Centraal Station)
 diverse kunstwerken in de Centrale As, zoals Aquaduct Burgum (Centrale As)
 aanbiedingsontwerp knp. Joure
 aquaduct (Leeuwarden)
 diverse projecten in Suriname: Brugpassage Boskalis Cutter ‘Orion’ 

Pararivier, Steiger aan de Suriname-rivier te Dijkveld, Dijkwerken aan 
de Commewijnnerivier, Oeverbescherming langs de Surinamerivier te 
Domburg 

 constructie Jachthaven te Gaastmeer 

Ingenieursbureau Boorsma B.V.
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 ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau BV

 Harold van der Veen

 It Dok 19

 8447 GL

 Heerenveen

 0513 - 64 66 64

 h.vanderveen@itbb.nl 

branche bedrijf Ingenieursbureaus
specialisme bedrijf beweegbare bruggen en sluizen - 
 werktuigbouwkunde
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 12
gemiddelde jaaromzet € 1.000.000
certifi caten • NEN-EN-ISO 9001:2008
 • medewerkers zijn VCA Vol gecertifi ceerd  aanbiedingsontwerp, VO/DO Euvelgunnebrug te Groningen, Zuidelijke 

Ring 
 controle/herberekeningen aandrijving stuwen te Amerongen, Driel en 

Hagestein (actief)
 engineering UO 8 sluisdeuren Havelter- en Veenesluis
 berekeningen en tekeningen DO/UO sluisdeuren sluis te Usquert
 vermoeiingsberekeningen sluisdeuren (parts) UO Wilhelminasluis te 

Zaandam
 berekeningen en tekeningen bestek/DO (ebdeuren kleine kolk) Tjerk 

Hiddessluizen te Harlingen
 projectondersteuning Ren. Brug Kerkweg te Anna Paulowna, Gemeente 

Hollands Kroon
 VO-DO-UO-CE-markering Ren. Kruiswaterbrug te Bolsward

ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau BV
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branche bedrijf Zakelijke dienstverlening
specialisme bedrijf interim project- en lijn-management in 
 watergerelateerde organisaties
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 100.000
certifi caten • VCA vol.

 Pleysier Technisch en Facilitair Management

 Abel C Pleysier

 Nielenplantsoen 4

 1944 RH

 Beverwijk 

 06 - 10 84 01 66

 gata01no@kpnmail.nl 

Pleysier Technisch en Facilitair Management

 waterbodem, keringen, watersystemen, sluizen, ICT, HRM 
members: Abel Pleysier, Oranjewoud, Balance, BAM 

 ontwikkeling en uitvoering geven aan infrastructuur water gerelateerde 
organisaties 

 waterbeheer, GIS, NEN 3140, Keringen, peilbeheer, projectbeheersing, 
P&C. Members: Abel Pleysier, Eugène Meuleman 

 waterbeheerplannen, P&C cyclus, Beleidscyclus, programma ontwikkeling, 
BO. Members: Abel Pleysier, Els Veenhoven, Veronique Loeffen 
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branche bedrijf Facilitaire dienstverlening
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 Senneker Facilities & Interim Management

 Johan Senneker

  Sterappel 5

 1731 WG

 Winkel

 06 - 29 10 29 05

 info@sennekerfacilities.nl 

Senneker Facilities & Interim Management

 gemeente Den Haag
 Fazili Consulting
 gemeente Schagen
 gemeente Zaanstad 
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 Assurantiebedrijf Froonacker B.V.

 A. Bergsma

 Voorstraat 61

 8801 LB

 Franeker

 0517 - 39 99 99

 a.bergsma@froonacker.nl 

branche bedrijf Risicobeheer/verzekeringen
specialisme bedrijf technische verzekeringen
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 21
gemiddelde jaaromzet € 10.000.000
certifi caten • koploper Kans MVO duurzaam ondernemen

Assurantiebedrijf Froonacker B.V.
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 Vandersande Finance 

 Rob van der Sande

 Heemskerckstraat 25A

 1792 AA

 Oudeschild 

 06 - 54 72 60 07

 info@vandersandefi nance.nl 

branche bedrijf Financieel management
specialisme bedrijf project management
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • volledige gekwalifi ceerd fi nancieel manager 
 met specifi eke trainingen op het gebied van 
 project administratie en -control  diverse projecten voor STORK Technical Services

Vandersande Finance 
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branche bedrijf Grond-, weg- en waterbouw
specialisme bedrijf projectbeheersing
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet € 250.000
certifi caten • VCA 

 Optima Infra

 Cor Lont

  Menno van Coehoornweg 12

 9251 LV

 Burgum

 06 - 53 56 92 28

 cor@optima-infra.nl 

Optima Infra

 De Centrale As Zuid 2
 De Centrale As Midden 1
 De Centrale As Noord 1
 diverse AZC’s
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branche bedrijf Engineering van elektrotechniek en mechanica; 
 besturingstechniek; software
specialisme bedrijf speciaalmachines en automatiseringsoplossingen 
 voor de industrie
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 25
gemiddelde jaaromzet € 2.000.000
certifi caten • ISO 9001-2015 
 • VCA* 

 TEB Engineering

 Henk ten Kley

 Flemingstraat, 8

 1704 SL

 Heerhugowaard

 072 - 57 41 914

 henk.ten.kley@teb.nl 

TEB Engineering

 asfaltscanner voor Eurofi ns
 vervanging robots in de papierindustrie
 vervangen besturing waterhuishouding DSP (staalindustrie)
 vernieuwing softwarekoppeling MES naar Shop Floor 
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branche bedrijf Tekst en communicatie
specialisme bedrijf teksten schrijven, communicatie-ondersteuning 
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 ZINNIGS tekst en communicatie

 Karen Span

 Molenveld 21

 1761 BS

 Anna Paulowna

 06 - 28 18 21 96

 karen@zinnigs.nl 

ZINNIGS tekst en communicatie

 Rabobank KVNH
 gemeente Hollands Kroon
 woningbouwvereniging Anna Paulowna
 M. Vastgoed
 Gulf Oil
 Van Muijen Betonbouw
 ondernemersmagazine Hollands Kroon 
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branche bedrijf Marketing en communicatie
specialisme bedrijf sociale media
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 25.000
certifi caten 

 GJIZ Sociale Media Support

 G. Iedema-Zondervan

  Hessel van Martenastraat 19

 8802 ZE

 Franeker

 06 - 46 00 33 36

 mail@gjiz.nu 

GJIZ Sociale Media Support 

 Kamer van Koophandel 
 Fryske Nasjonale Partij 
 Commerciële Club Noordwest-Friesland 
 Facebook ‘Simmer’ Sessie voor ondernemers ism Huis & Hypotheek 

te Franeker 

Adviseur: 
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branche bedrijf Communicatie / PR
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 Munt Media

 Marjo Muntjewerf

 Spechtlaan 5

 1761 WB

 Anna Paulowna

 06 - 15 17 84 25

 info@muntmedia.nl 

Munt Media 

 Vinomotion.nl (teksten, website) 
 Technomotion.nl (teksten) 
 MuntjewerfGraafmachines.nl (advertenties, website, teksten) 
 VanDijkFinancieleDienstverlening.nl (advertenties, website, teksten) 
 Kroonkalender.nl (eigen nieuwssite over Hollands Kroon) 
 reisreportages en fotografi e voor MOTO73 en MOTOR Magazine
 fotografi e van evenementen
 bedrijfsfi lms voor FMR Producties 
 reportages voor Hogeschool Inholland 
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branche bedrijf Zakelijke dienstverlening
specialisme bedrijf tekstbureau
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers geen
gemiddelde jaaromzet € 40.000
certifi caten 

 YBosman PRoMOTOR

 Yvonne Bosman

  Dorpsstraat 183

 1731 RE

 Winkel

 0224 - 54 18 28

 yvonne@bosman-promotor.nl 

YBosman PRoMOTOR

 communicatieprojecten voor langlopende subsidieprogramma’s 
Kop & Munt (Regionaal Economisch stimuleringsprogramma voor 
de Kop van Noord-Holland) en Leader + en Leader (EU programma 
plattelandsontwikkeling) 

 ontwerpen en schrijven van (digitale en gedrukte) nieuwsbrieven voor 
het voormalige Gewest Kop van Noord-Holland en de Milieudienst 
Kop van Noord-Holland en voor de organisatie Regionaal Platform 
Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) 

 ik heb een groot netwerk door mijn functie als Bestuursondersteuner 
van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, van de 
Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. en van de Haven & 
Scheepvaartvereniging Den Helder 
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 Bureau NR. 10

 Nanda Heij

 Froonacker, 12

 8801 KD

 Franeker

 06 - 53 65 30 59

 info@bureaunummer10.nl 

branche bedrijf Communicatie, training, coaching
specialisme bedrijf (project-) communicatie/strateeg/adviseur/
 uitvoering
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 ISZF
 Leeuwarden Vrij-Baan 
 Provinciaal projectbureau Vrij-Baan / Provincie Fryslân 
 Rijkswaterstaat NN 

Bureau NR. 10
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 Drukwerk Harlingen

 Michel Broersma

 Noorderhaven 66

 8861 AP

 Harlingen

 06 - 14 14 53 63 

 info@drukwerkharlingen.nl 

branche bedrijf Drukwerk, vormgeving en reclame
specialisme bedrijf ontwerp en levering van alle vormen van 
 drukwerk en reclame uitingen evenals 
 bedrijfskleding en vlaggen
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 3
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten  Balast Nedam Harlingen: levering goodies, bedrijfskleding, banners

 restaurant ‘t Havenmantsje: levering handelsdrukwerk, vlaggen, 
menumappen

 restaurant Zeezicht: levering handelsdrukwerk, goodies, bedrijfskleding
 Bouwsupport Hopman: levering wegbewijzering, reclamebestickering 

bedrijfsauto’s 
 Edison Werken Franeker: levering divers drukwerk, reclamebestickering 

bedrijfsauto, banners, reclameaanhanger 

Drukwerk Harlingen
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 RAADHUIS strategie • design • interactie

 Bart van Koppen

 Kerklaan 9

 1829 BS

 Oudorp

 06 - 24 99 96 81

 bartalkmaar@gmail.com 

branche bedrijf Communicatie
specialisme bedrijf communicatie
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 18
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 actie-site voor de herbestemming van de rode vuurtoren op de afsluitdijk 
in Den Oever: https://www.raadhuis.com/werk/vuurtoren-den-oever

 regiopromotie voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord door het 
regiomerk Van Hollandse https://www.raadhuis.com/werk/website-van-
hollandse-bodem-regiomarketing

 klanten waar wij regelmatig voor werken zijn:
 - gemeente Hollands Kroon
 - gemeente Den Helder
 - ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
 - Gasunie
 - Rabobank

RAADHUIS strategie • design • interactie
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 VIA Drupsteen

 Ernest Dik

 Graaf Adolfstraat 36B

 8606 BT

 Sneek

 0515 - 43 92 30

 ernest@viadrupsteen.nl 

branche bedrijf ICT / communicatie
specialisme bedrijf visualisatie
aantal vestigingen 3
machinepark 
aantal medewerkers 25
gemiddelde jaaromzet > € 1.000.000.
certifi caten • we brengen ons eigen certifi caat uit voor 
 360 graden Bolfoto’s (TM) 

 project website: www.investeringskaderwaddengebied.nl
 visualisatie Infra: www.aanpakringzuid.nl
 visualisatie Land: www.viadrupsteen.nl/twenterand
 visualisatie Wind: www.viadrupsteen.nl/windlocatieswestpoort
 360 graden video: https://youtu.be/4IIMc-sHrOM
 gebiedsontwikkeling water: www.viadrupsteen.nl/bochtafsnijding
 gebiedspromotie recreatie: www.itwiid.nl 

VIA Drupsteen

Communicatie en reclame 



referentie projecten 

het bedrijf

134

naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Signing / Reclame
specialisme bedrijf projectborden, visuele reclame
aantal vestigingen 1
machinepark 3 bedrijfsauto’s, groot formaat printers, eigen 
 ontwerp afdeling, montage afdeling
aantal medewerkers 10
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • VCA 

 Interlinie Reclamewerken

 Arjen Kooistra

 Koningin Wilhelminastraat 4

 8606 BV

 Sneek 

 0515 - 41 65 64

 arjen@interlinie.com 

Interlinie Reclamewerken

 projectborden: diverse aannemersbedrijven
 autoreclames: Antonius Ziekenhuis Sneek, Landustrie
 spandoeken: Diverse bouwaannemers, evenementen
 gevelreclame: BMN Bouwmaterialen, Atrium Sneek
 stickersmaterialen: Voor korte reclame doeleinden 
 aankleding interieur: Fotowanden Plantein Lemmer, Joure, Restaurant 

Fellini Rotterdam, Alkmaar
 rebranding bedrijven
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branche bedrijf Ontwerp en van productie reclame uitingen
specialisme bedrijf binnen- en buitenreclame
aantal vestigingen 1
machinepark compleet machinepark om alles zelf te 
 produceren
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Fairtrade certifi caat 
 • deelnemer koploperkans 

 Blue Men Reclame

 Jan Elsner

 Zadelmakersstraat 16b

 8601 WH

 Sneek

 0515 - 43 16 60

 info@bluemenreclame.com 

Blue Men Reclame

 re-style Afsluitdijk Provincie Fryslân (gebouw De Dijk) 
 diverse projecten Gemeente Súdwest Fryslân op locatie Sneek en IJlst 
 diverse bouwborden Vrijbaan (Leeuwarden) en Pro-Rail 
 full colour wanden ‘gerechtgebouw Breda’ bij Bedrijf in Balans i.o.v. Volker 

en Wessel 
 autobeletteringen Rabobank SWF 
 showroom decoratie bij Louwman Exclusive Car 
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 Two-wrap

 Alex Derezic

  

 8862 AB

 Harlingen

 06 - 24 13 55 48

 info@two-wrap.nl 

branche bedrijf Reclame sign ontwerp
specialisme bedrijf reclame bestickering
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 3
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • BHV

 Kruidvat
 Technische unie
 Veltman Verlichting Harlingen
 Intertoys
 Sluyter Schilderwerken Sneek
 Otte installatie techniek / Pranger en Rosier

Two-wrap
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 Viking Reclame

 Richard Wigbout

 Heldersestraat 26

 1777 BD

 Hippolytushoef

 06 - 46 20 55 65

 info@vikingreclame.nl 

branche bedrijf Reclamebureau 
specialisme bedrijf bouwborden, spandoeken, vlaggen, 
 gevelreclame, reclameborden , ontwerp, 
 autoreclame, enz.
aantal vestigingen 1
machinepark snijplotters en xxl-printers
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten  ASW Autoglas Service Wieringen

 Bakker Installatietechniek
 Vistival in Den Oever
 De Huurwoning Bemiddelaar
 Scheltus Bestratingen
 Wieringen eiland der Vikingen

Viking Reclame
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 Burghout Design & Druk

 Hayke Burghout

 Rozenlaantje 2

 1777 HR

 Hippolytushoef

 0227 - 59 19 33

 hayke@burghout.nl 

branche bedrijf Grafi sch bedrijf
specialisme bedrijf printen en drukken
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten  

Burghout Design & Druk
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 Flevodruk Harlingen BV

 Jurgen Drost

 Kanaalweg 72

 8861 KG

 Harlingen

 0517 - 43 00 43

 jurgen@fh.nl 

branche bedrijf Grafi sch
specialisme bedrijf drukkerij/media/boeken
aantal vestigingen 1
machinepark diverse  
aantal medewerkers 27
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO 14001:2004 Milieu
 • ARBO RI&E
 • Duurzaam Inkoop
 • FSC
 • PEFC

 OEROL
 gemeente Harlingen 

Flevodruk Harlingen BV
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branche bedrijf Inspectie 
specialisme bedrijf drones op maat
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet € 100.000
certifi caten • VCA 

 Custom Drone

 Mark Woortmeijer

 Koetshuislaan 2

 8551 PV

 Woudsend

 06 - 11 12 32 79

 custom@customdrone.nl 

Custom Drone

 landbouw drones Friesland
 samen met het NHL en diverse drone-bedrijven zijn wij bezig om een 

nieuwe drone te ontwikkelen met verschillende toepassingen waaronder: 
beveiliging, inspectie en landbouw 
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branche bedrijf Videografi e
specialisme bedrijf promotiefi lms
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 Senneker Productions

 Kevin Senneker

  Sterappel 5

 1731 WG

 Winkel

 06 - 25 09 44 80

 info@sennekerproductions.nl 

Senneker Productions
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 Webuildapps

 Marco de Waard

 Rogier van der Weydestraat 8

 1817 MJ

 Alkmaar

 072 - 30 30 37 2

 m.dewaard@webuildapps.com 

branche bedrijf Softwareontwikkeling
specialisme bedrijf apps
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 12
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten  

 Amateurvoetbalapp 
 City Box 
 AGU 
 Vrije Universiteit Amsterdam 
 Bejo Zaden 
 Flügel 
 Tracebuzz 
 Alkmaar Marketing 
 Lease Express 
 Selectro Service Group en Gemeente Alkmaar 
 KAS BANK 
 KLM 
 Tech Data/Azlan 
 Lease Plan 

Webuildapps
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 Sasfotografi e

 Saskia Bruinsma

 Stationsstraat 44

 8601 GG

 Sneek

 06 - 10 95 24 11

 sas@sasfotografi e.nl 

branche bedrijf Documentaire fotografi e
specialisme bedrijf visual storytelling
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

Sasfotografi e
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Detacheringsbureau
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1 vestiging in Friesland (Leeuwarden), 
 13 vestigingen in Nederland
machinepark  
aantal medewerkers 15 medewerkers op de vestiging in Leeuwarden
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • ISO 9001: algehele kwaliteitsmonitoring + 
 continue verbetering nastreven 
 • ISO 14001: milieu certifi caat. Betekent dat wij 
 onze impact op het milieu monitoren en 
 proberen te minimaliseren voor zover mogelijk.
 • VCU: veiligheid professionals zo goed mogelijk 
 garanderen en risico’s duidelijk maken bij 
 risicovolle functies 
 • NEN 4400: afdekken ketenaansprakelijkheid 
 voor onze opdrachtgevers 

 Maandag

 Jeanet Wijtsma 

 Heliconweg 45 

 8913 ET

 Leeuwarden

 06 - 12 40 84 39

 jeanet.wijtsma@maandag.nl 

Maandag

 in samenwerking met Pastiel heeft Maandag® meerdere 
inkomensconsulenten, uit een uitkeringssituatie, aan werk geholpen 
binnen de provincie Friesland 

Personeelsdiensten 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Re-integratiebedrijf
specialisme bedrijf SROI, jobcoaching
aantal vestigingen 3
machinepark 
aantal medewerkers 44
gemiddelde jaaromzet 
certifi caten  

 Pastiel

 Joke Bandstra

 Tingieterstraat 1

 8601 WJ

 Sneek

 06 - 11 31 38 18

 j.bandstra@pastiel.nl  

Pastiel

 gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren 
 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Personeelsdiensten 
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Beleef het DNA van Nederland

 Peterson

 Julian Bor

 Paleiskade 53

 1781 AP

 Den Helder

 0223 - 68 51 17

 jbor@onepeterson.com 

branche bedrijf Supply chain en Recruitment
specialisme bedrijf effi ciënte logistieke oplossingen en recruitment 
 logistiek en technisch personeel
aantal vestigingen 5
machinepark  
aantal medewerkers 400 in Nederland
gemiddelde jaaromzet 
certifi caten • VCA 
 • VCU
 • ISO

 SNS pool services
 project teams Offshore Wind in Duitsland

Peterson

Personeelsdiensten 
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Beleef het DNA van Nederland

 FSB Bedrijven B.V.

 F.M. Schouten

 Het nieuwe diep 33

 1781 AD

 Den Helder

 085 - 80 03 21 0

 info@fsbbedrijven.nl 

branche bedrijf Beveiliging
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • alle medewerkers zijn in het bezit van diverse 
 beveiligingsdiploma`s

FSB Bedrijven B.V.

Beveiliging 



referentie projecten 

het bedrijf

148

naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Rb Security 

 Richard Boelen 

 Nieuwstraat 2

 1777 CM

 Hippolytushoef 

 06 - 23 65 74 88

 Boelen.rb@gmail.com 

branche bedrijf Beveiliging 
specialisme bedrijf hondengeleider 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Beveilig 2 
 • certifi caat op honden

Rb Security 

Beveiliging 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf B & B pension
specialisme bedrijf overnachtingen op maat
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 B&B Pension Perruque

 Janny Pruiksma

 Ds. L. Tinholtstraat 2 

 8723 CX

 Koudum

 0514 - 52 33 37

 info@perruque.nl 

B & B Pension Perruque

 Johan Willem Friso Sluis- Stavoren(2013-2014) - Ballast Nedam
 spoorproject diverse aannemers (2008-2009)
 Gasunie project Workum (2013-2015) - Stork
 munitieonderzoek spoor Workum (2012) - Heijmans
 aquaduct Galamadammen (2006) - Voorbij
 en vele diverse grotere en kleine bedrijven

Horeca 
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Marck Heilygers onroerendgoed 
branche bedrijf Hotel
specialisme bedrijf overnachtingen
aantal vestigingen 4
machinepark  
aantal medewerkers 6
gemiddelde jaaromzet € 1.000.000
certifi caten 

 Marck Heilygers onroerendgoed

 M.R Heilygers

 Oeverdijk 4

 1779 AA

 Den Oever

 06 - 54 76 65 26

 M.Heilygers@kpnplanet.nl 

 NL-Jobs, Ab Services, EenA uitzendbureau, Flexservices, Select 
uitzendbureau, Mondial uitzendbureau 

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Hotel / logiesaccommodatie
specialisme bedrijf servicegericht, fl exibel, op alle tijden een ontbijt 
 met warme broodjes!
aantal vestigingen 2
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 Villa Nieuwland

 Martine van Soolingen

  Gemeenelandsweg 116

 1779 GD

 Den Oever 

 06 - 20 39 73 07

 martine@villanieuwland.nl 

Villa Nieuwland

 Tripadvisor - 5 sterren 
 Booking.com - 9.8 
 review score Zoover - 9.6 
 Bed and breakfast - 9.6 

 wij hebben vergaderingen geaccommodeerd voor o.a.:
 Rabobank Nederland
 KPMG
 ROC scholengemeenschap
 gemeente Hollands Kroon 

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Recreatie
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 8
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 De Groot Recreatie

 Maartje Smid

 Gemeenelandsweg 50

 1777 NN

 Hippolytushoef

 06 - 51 80 65 81

 info@degrootrecreatie.nl 

De Groot Recreatie

 recreatiebedrijf in de kop van Noord-Holland. Geschikt als vergaderlocatie. 
Restaurantgedeelte voor 100 personen geschikt voor koffi e en gebak, 
lunch, eenvoudige maaltijd 

 daarnaast hebben we een schip, geschikt voor 75 personen. Overkapping 
buiten over het achterdek. Binnen geschikt voor 45/50 personen 

 4 appartementen geschikt voor in totaal 48 personen. 2 huizen geschikt 
voor 14 personen en 2 huizen geschikt voor 10 personen per huis (iets 
luxere variant). Per huis 2 badkamers/toiletten. Keukens van alle gemakken 
voorzien, gezellige woonkamer. Incl. WIFI 

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Van der Valk Hotel Hoorn

 Barbara Van Cornewal

 Westfrieseparkweg 1

 1625 MA

 Hoorn

 06 - 34 22 61 34

 barbara@vdvalk.com 

branche bedrijf Hotel Restaurant
specialisme bedrijf hotel
aantal vestigingen 21
machinepark  
aantal medewerkers 200
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 Heijmans Microsoft 

Van der Valk Hotel Hoorn

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Horeca
specialisme bedrijf distilleerderij en logement
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet € 60.000
certifi caten • S.V.H. Restaurantbedrijf
 • Cafébedrijf
 • Slijterijvakdiploma
 • HACCP 

 De Hollandse Kus

 Judith Trappenburg

 Grote Buren 1

 8749 GC

 Pingjum

 0517 - 57 96 61

 info@dehollandsekus.nl  

De Hollandse Kus

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Van der Valk Hotel Wieringermeer

 Frank Bliek

 Terpstraat 49

 1771 AC

 Wieringerwerf

 0227 - 60 17 17

 frank@wieringermeer.valk.com 

branche bedrijf Hotel
specialisme bedrijf overnachtingen en eten
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 83
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

Van der Valk Hotel Wieringermeer

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Logies, Bed and Breakfast
specialisme bedrijf bieden van logies, ontbijt, lunches en diners
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 3
gemiddelde jaaromzet € 110.000
certifi caten • benodigde horecacertifi caten 

 Gastvrij Kolhorn v.o.f.

 Piet Tromp

 Keern 2

 1767 CX

 Kolhorn

 06 - 51 05 50 33

 piettromp@planet.nl 

Gastvrij Kolhorn v.o.f. 

 Gemeente Hollands Kroon 

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 B&B - Huize Doeschot

 Gerjan en Ria Doeschot

 Damsterpad 6

 1778 KJ

 Westerland - Wieringen

 06 - 13 17 25 84

 gj.doeschot@quicknet.nl 

branche bedrijf Hotel-Pension-BenB
specialisme bedrijf overnachtingsadres
aantal vestigingen 1x
machinepark 3x kamers a 2 personen
aantal medewerkers 2x
gemiddelde jaaromzet tussen € 10.000 en € 15.000
certifi caten • certifi caat landelijke organisatie B&B’s 
 van klasse 1 tm klasse 5; toekenning klasse 4 

 overnachtingsadres voor diverse bedrijven

B&B - Huize Doeschot

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 B&B Boerderij de Waard

 A. Waiboer en J.Plooij

 Veerweg 9

 1761 JM

 Anna Paulowna

 06 - 24 50 12 16

 awaiboer@hetnet.nl 

branche bedrijf Bed en Breakfast
specialisme bedrijf logies (met ontbijt)
 kamers met eigen sanitair, gemeenschappelijke 
 ruimte met grote keuken (met koelkasten, 
 vriezers, afwasmachines en ovens)
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers eigenaren
gemiddelde jaaromzet 
certifi caten • Cafébedrijf en Sociale hygiëne 

B&B Boerderij de Waard

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Camping De Zeehoeve

 Lammert Kleefstra

 8862 PK

 Harlingen

 06 - 50 68 26 99

 lkleefstra@zeehoeve.nl 

branche bedrijf Recreatie
specialisme bedrijf camping / horeca / camperplaatsen
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 10 +
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 
 

Camping De Zeehoeve

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Recreatieboerderij Hilarides

 D.P Hilarides

 Buitendijk 6

 8749 TL

 Pingjum

 06 - 17 42 25 22

 recreatiehilarides@hetnet.nl 

branche bedrijf Recreatiebedrijven
specialisme bedrijf groepsaccommodatie en camping
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

Recreatieboerderij Hilarides

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Hotel Pension van Ewijcksluis

 M.A. Smit

 Van Ewijckspad 1

 1761 JN

 Anna Paulowna

 0223 - 72 15 00

 info@ewijcksluis.nl 

branche bedrijf Horeca
specialisme bedrijf logies
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet € 130.000
certifi caten • Horecavergunning

Hotel Pension van Ewijcksluis

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Het huis van de Wadden

 Tina de Jong

 Hofstraat 114

 1779 CG

 Den Oever

 06 - 12 87 51 87

 info@hethuisvandewadden.nl 

branche bedrijf B&B
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

Het huis van de Wadden

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 De Huurwoning bemiddelaar

 Martijn Valk

 Torplaan 2B

 1785 BA

 Den Helder

 0223 - 69 43 96

 info@dehuurwoningbemiddelaar.nl 

branche bedrijf Vastgoed bemiddelaar 
specialisme bedrijf huisvesten van expats, arbeidsmigranten, 
 on- en offshore personeel
aantal vestigingen 3
machinepark  
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet € 1.000.0000
certifi caten • aangesloten bij het keurmerk 
 verhuurdersbelangen en middels een partner 
 organisatie SNF gecertifi ceerd 

 diverse huisvesting projecten in Nederland voor werknemers en 
arbeidsmigranten 

De Huurwoning bemiddelaar

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Bed and Kitchen Den Oever

 Coby Wiersma

 Hofstraat 91

 1779 CC

 Den Oever

 0227 - 51 25 81

 coby1970@live.nl 

banche bedrijf Appartement verhuur / overnachtingen
specialisme bedrijf 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 3
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

Bed and Kitchen Den Oever

Horeca 
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 G. Barelds

 Gea Barelds

 Beltstraat 13

 1777 HA

 Hippolytushoef

 06 - 30 44 41 23

 geabarelds@kpnmail.nl 

branche bedrijf Huisvesting / overnachtingen 
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

G. Barelds

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 De Brug Eten- Drinken- Slapen

 Fred en Mirjam Fasse

 Binnenhaven 2

 1761 JR

 Van Ewijcksluis

 0223 - 53 38 07

 eetcafedebrug@hetnet.nl 

branche bedrijf Horeca
specialisme bedrijf 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 7
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 wij verlenen nu al onderdak aan medewerkers van o.a. Hollandia, 
Firma Hakkers maar ook bedrijven als RH Marine en Bettink service en 
onderhoud 

De Brug Eten- Drinken- Slapen

Horeca 
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 Camping Waddenzee

 Alfons van der Veen

 Westerlanderweg 43

 1778 KL

 Westerland

 06 - 55 93 89 38

 alfons@camping-waddenzee.nl 

branche bedrijf Recreatie, verblijf
specialisme bedrijf verhuur luxe 6-persoonsappartement
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten  

Camping Waddenzee

Horeca 
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 ‘t Theeater

 Anne-Nita Wagemaker

 Gesterweg 4

 1779 EH

 Den Oever

 0227 - 51 22 09

 info@theeater.nl 

branche bedrijf Theehuis
specialisme bedrijf koffi e- / thee- / luncharrangementen
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1 zonodig meer
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • certifi caat Sociale Hygiëne

 verzorgen lunch aan boord bij fa. Wagemaker 

‘t Theeater

Horeca 
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 Hotel restaurant Zeezicht

 T. Postma

 Zuiderhaven 1

 8861 CJ

 Harlingen

 0517 - 41 25 36

 receptie@hotelzeezicht.nl 

branche bedrijf Hotel restaurant 
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 10
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • HACCP

Hotel restaurant Zeezicht

Horeca 
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 Pizzorante Ponte Vecchio

 SL. Hottentot

 Wiostraat 10

 8701 HZ

 Bolsward 

 0515 - 57 48 28

 Info@pontevecchio.nl 

branche bedrijf Horeca
specialisme bedrijf Italiaanse keuken pizza’s evt. catering 
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 4
gemiddelde jaaromzet € 400.000
certifi caten 

 ontvangst gasten Enecotour 2015

Pizzorante Ponte Vecchio

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Crew Cuisine

 John Geers

 Kruisstraat 19

 1774 AG

 Slootdorp

 06 - 21 98 29 44

 john.geers@crewcuisine.nl 

branche bedrijf Horeca - Catering
specialisme bedrijf catering 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • certifi caat HACCP
 • verklaring Sociale Hygiëne
 • certifi caat Allergenen

Crew Cuisine

Horeca 
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 Lunchroom Het Monument

 Alex Terpstra

 Afsluitdijk 1 

 1779 GR

 Den Oever

 0227 - 51 12 34

 hetmonument@kpnmail.nl 

branche bedrijf Horeca
specialisme bedrijf voedselvoorziening, koude catering
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 13
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Sociale Hygiëne
 • BHV 
 • Drank- en Horecavergunning  catering Water Politie

 catering Zodiac televisie producent (SBS 6)
 catering HGG Wieringerwerf 

Lunchroom Het Monument

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Maaltijdservice HAP

 Mark Wouts

 Fazantstraat 7

 1771 CP

 Wieringerwerf

 06 - 10 02 26 98

 info@maaltijdservicehap.nl 

branche bedrijf Maaltijden, lunchbroodjes & catering
specialisme bedrijf vers, voedzaam en handgemaakt eten
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • BHV

 we verzorgen voor zo’n 70 bedrijven avondmaaltijden, lunchbroodjes 
en cateringopdrachten, waaronder Univé, Rabobank, HGG 3Dprofi ling, 
Clondalkin Group, Tocardo, H4A, Vof Heijblok en Zn.

 maaltijden verzorgd voor 200 vluchtelingen, gemeente Medemblik

Maaltijdservice HAP

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 Pia’s Catering

 Pia Porsius

 Buyspad  11

 8862 ZT

 Harlingen

 06 - 29 48 01 44

 Info@piacatering.nl 

branche bedrijf Catering 
specialisme bedrijf lunch catering overwerkmaaltijden (buffetvorm) 
 op locatie 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet € 12.000
certifi caten • Sociale Hygiëne

 Ballast Nedam (project n31)
 lunch maaltijden Kros Bv 
 veiligheidsregio Fryslân (brandweer Leeuwarden) buffet warme maaltijden

Pia’s Catering 

Horeca 
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 McKili Catering

 Dirk Manten

 Zandloper 17

 1731 LM

 Winkel

 0224 - 75 11 83

 info@mckili.nl 

branche bedrijf Events & Catering
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 15
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • HACCP
 • MVO
 • energie neutrale huisvesting  ABN Amro - 900 gasten - Afscheidsfeest directeur met concert van Wibi 

Soerjadi in de Grote Kerk van Alkmaar
 First Look - 8.000 gasten & 400 man crew  - 2-daags game event in de 

Westergasfabriek
 Wereldkampioenschappen dressuur te Ermelo - 10.000 gasten 200 

personen crew, 400 personen VIP
 RAVO Fayat Group - 550 gasten - Sitting dinner, 50 jarig bestaan
 gemeente Hollands Kroon - 150 gasten - Nieuwjaarsontbijt, diverse 

congressen en bijeenkomsten 

McKili Catering

Horeca 
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Beleef het DNA van Nederland

 De Zingende Wielen

 Martijn Ott

 Akkerweg 39

 1779 GJ

 Den Oever

 0227 - 51 20 30

 info@zingendewielen.com 

branche bedrijf Horeca en Catering
specialisme bedrijf horeca en catering
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 25
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Sociale Hygiëne

De Zingende Wielen

Horeca 
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postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Vergaderen en congressen, recreatie en toerisme
specialisme bedrijf vergaderlocatie
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Sociale Hygiëne

 Bezoekboerderij ‘Leven van de wind’

 Marbel de Graaf

 Oosterterpweg 12

 1771 SJ

 Wieringerwerf

 06 - 51 76 44 45

 info@levenvandewind.com 

Bezoekboerderij ‘Leven van de wind’

Horeca 



referentie projecten 

het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Horeca
specialisme bedrijf catering / vergaderingen / feesten
aantal vestigingen 2
machinepark  
aantal medewerkers 5 ft en veel oproepkrachten
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Cociale Hygiëne en alle horeca-papieren 

 De Vriendschap ‘t Veld

 Hans Broersen

 Rijdersstraat 92

 1735 GG

 ‘t Veld

 0226 - 42 12 52

 info@vriendschap-tveld.nl  

De Vriendschap ‘t Veld

 wij verzorgen sinds een aantal jaren het horeca-gedeelte van Europa’s 
oudste groentenveiling Museum ‘BroekerVeiling’ te Broek op Langedijk 

Horeca 



referentie projecten 

het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Vergaderlocatie met mogelijkheid tot 
 overnachten
specialisme bedrijf gastvrijheid en fl exibiliteit
aantal vestigingen 2
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 Wierschuur Nieuwland

 Martine van Soolingen

 Stroeërdijk 1

 1777 PG

 Hippolytushoef

 06 - 20 39 73 07

 martine@villanieuwland.nl 

Wierschuur Nieuwland

 wij hebben vergaderingen geaccommodeerd voor o.a.:
 Rabobank Nederland
 KPMG
 ROC scholengemeenschap
 gemeente Hollands Kroon 

Horeca 
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het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Vergaderlocatie ´Leven van de wind´

 Marbel de Graaf

 Oosterterpweg 12

 1771 SJ

 Wieringerwerf

 06 - 51 76 44 45

 info@levenvandewind.com 

branche bedrijf Ontvangstruimte en congrescentra
specialisme bedrijf vergaderlocatie
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

Vergaderlocatie ´Leven van de wind´

Horeca 
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het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Bakkerij Idema

 Rick Idema

 Voorstraat 2

 1779 AD

 Den oever

 0227 - 51 13 82

 Rickidema@hotmail.com 

branche bedrijf Brood en banket bakker
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark 
aantal medewerkers 10
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten  

Bakkerij Idema

Horeca 



referentie projecten 

het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Homminga’s Fijne Winkeltje

 Julia Woudstra

 Voorstraat 21

 8861 AE

 Harlingen

 0517 - 41 25 10

 h.winkeltje@kpnplanet.nl 

branche bedrijf Delicatessenwinkel en kerstpakketten
specialisme bedrijf kerstpaketten en relatiepakketten, kaas, 
 vleeswaren, broodjes, lunches 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 7
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten 

 Philips 
 JR Shipping BV
 Stichting Kinderopvang Friesland
 Talant
 Bouwgroep Dijkstra Draisma
 A.C. Hartman
 VAKO Kozijntechniek

Homminga’s Fijne Winkeltje

Horeca 
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het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Snackbar Smultaria Den Oever

 J.C.M Ferwerda

 Hofstraat 46

 1779 CD

 Den Oever

 06 - 23 06 14 20

 smultariadenoever@gmail.com 

branche bedrijf Horeca
specialisme bedrijf catering
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 5
gemiddelde jaaromzet € 500.000
certifi caten 

 leveringen aan Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier

Snackbar Smultaria Den Oever

Horeca 



referentie projecten 
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Taarten van Diana

 Diana Andringa

 Wierbalgstraat 12

 1779 XK

 Den Oever

 06 - 23 56 41 41

 dianaandringa@taartenvandiana.com 

branche bedrijf Banketbakkerij
specialisme bedrijf taarten en gebak 
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 1
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Wilton certifi caten 1, 2 en 3 

Taarten van Diana

Horeca 
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het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Bakkerij Struiksma

 J. Struiksma

 Buorren 74

 8851 EP

 Tzummarum

 0518 - 48 12 16

 info@bakkerijstruiksma.nl 

branche bedrijf Levensmiddelen
specialisme bedrijf verzorging van lunch
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet 200.000
certifi caten • voedselveiligheid NBC Wageningen

 project N31 Harlingen - Ballast Nedam  

Bakkerij Struiksma

Horeca 
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Uit Eigen Streek 

 Marion Lont

 Tjatting 5

 1777 AZ

 Hippolytushoef 

 06 - 20 01 00 72

 Info@uiteigenstreek.nl 

branche bedrijf Delicatessen en cadeaus
specialisme bedrijf relatiegeschenken / kerstpakketten met 
 streekproducten Hollandse delicatessen 
aantal vestigingen 2
machinepark 1 bedrijfsbus
aantal medewerkers 1 freelance 
gemiddelde jaaromzet € 15.000 tot € 20.000
certifi caten • Waddengoud gecertifi ceerd, waaronder voor 
 de vele Waddendelicatessen in mijn assortiment 
 onder andere een dijk van een mosterd met 
 zeekool

 relatiegeschenken, goodybags en kerstpakketten voor gemeentes Hollands 
Kroon en Wieringen, waaronder tijdens bezoek koningspaar aan Den 
Oever; voor Provincie Noord-Holland voor Leader 

 eveneens voor grote bedrijven als HGG Middenmeer; Klein Wieringen 

Uit Eigen Streek 

Horeca 
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 V.O.F. Wieringer Viskoerier

 Michel Mosk

 Robbenoordstraat 13

 1779 BJ

 Den Oever

 06 - 46 33 62 22

 info@wieringerviskoerier.nl 

branche bedrijf Vis
specialisme bedrijf gebakken vis, vers gesneden zoute haring en 
 diverse broodjes en plate-menu’s
aantal vestigingen 2
machinepark  
aantal medewerkers 7
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten EG nummer: 209836 

 Nationale Haringpartij (2015 en 2016 beide 3e geworden)
 leverancier van verschillende restaurants en boorplatforms

V.O.F. Wieringer Viskoerier

Horeca 
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Uw Wieringer Warme Bakker Edwin Bellis

 E. J. Bellis

 Hoofdstraat 5

 1777 CA

 Hippolytushoef

 0227 - 59 15 94

 info@bakkerijbellis.nl 

branche bedrijf Brood- en Banketbakkerij
specialisme bedrijf brood, banket en Wieringer Jodekoeken
aantal vestigingen 1
machinepark ja
aantal medewerkers 10
gemiddelde jaaromzet 
certifi caten 

Uw Wieringer Warme Bakker Edwin Bellis

Horeca 
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het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Personenvervoer en pakketdiensten / 
 Verhuurbedrijven
specialisme bedrijf personenvervoer / verhuur auto’s, 
 personenbussen, bestelbussen en verhuiswagen
aantal vestigingen 2
machinepark 18 voertuigen / 30
aantal medewerkers 40 / 5 
gemiddelde jaaromzet € 1.200.000
certifi caten • TX-Keur gecertifi ceerd
 • Bovag lid

 Taxibedrijf en Autoverhuur van der Pol

 Ali van der Pol

 Hermesweg 11

 8861 VN

 Harlingen

 0517 - 41 55 55 / 0517 - 43 36 66

 planning@polharlingen.nl 

 autoverhuur@polharlingen.nl

Taxi van der Pol

 de kracht van ons bedrijf ligt in persoonlijke benadering, snel schakelen en 
met grote spoed op diverse adressen zijn. Zo rijden we regelmatig mensen 
die vanaf het eiland snel naar het ziekenhuis moeten, spoedpakketten 
bloed, kapotte machine-onderdelen die met spoed gemaakt worden 
omdat de fabriek (deels) stil staat 

 verhuur aan particulieren en diverse bedrijven in de regio 

Personenvervoer 
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het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Touringcar vervoer
specialisme bedrijf 
aantal vestigingen 1
machinepark 3 touringcars + 1 oldtimerbus + 1 cabriobus
aantal medewerkers 6
gemiddelde jaaromzet 
certifi caten • alle benodigde vergunningen 

 Peer & co

 Peer Baltus

 Koningsweg 93

 1777 JR

 Hippolytushoef

 06 - 11 00 16 00

 info@peerenco.nl  

Peer & co 

 vervoer naar De Toppers en bij treinstremmingen 

Personenvervoer 
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het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

branche bedrijf Personenvervoer / taxidiensten
specialisme bedrijf 
aantal vestigingen 2
machinepark 22 voertuigen (auto’s / busjes)
aantal medewerkers 43
gemiddelde jaaromzet € 1.800.000 
certifi caten • Taxi Keurmerk
 • bieden 24 uur per dag personenvervoer 
 (o.a. nachttaxi)
 • onlangs 6 nieuwe voertuigen aangeschaft 

 Taxicentrale Van der Bles

 René van der Bles

 Suderseewei 11

 8754 GK

 Makkum 

 06 - 55 78 49 59

 rene@taxivanderbles.nl 

Taxicentrale van der Bles

 veel ervaring met personenvervoer, ook VIP’s (voormalig Minister van 
Economische Zaken, Staatssecretaris e.d.) 

Personenvervoer 
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het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 C.J. Wagemaker

 Kees Wagemaker

 Gesterweg 4

 1779 EH

 Den Oever

 0227 - 51 22 09

 c.j@quicknet.nl 

branche bedrijf Vaartochten / vistochten
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 2 schepen
machinepark  
aantal medewerkers 2
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • Groot Vaarbewijs

 vervoer personeel van en naar mosselprojecten op de Waddenzee 
 rondvaarten IJsselmeer en Waddenzee 

C.J. Wagemaker

Personenvervoer 
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het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Hilverink Koeriers & Taxi BV

 Jeffrey Hilverink

 Het Arsenaal 40H

 1781 XR

 Den Helder

 0223 - 52 28 25

 jeffrey@hilverinktaxi.nl 

branche bedrijf Transport Goederen en Personen
specialisme bedrijf  
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 60
gemiddelde jaaromzet  
certifi caten • TX Keurmerk

 Peterson Den Helder (Helihaven)
 Den Helder Support Service 
 Peterson Supply BV 

Hilverink Koeriers & Taxi BV

Personenvervoer 



referentie projecten 

het bedrijf
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Haaima

 Arne S. Brouwers

 James Watt straat 4

 8801 PK

 Franeker

 06 - 53 85 16 04

 asb@autogroep.nl 

branche bedrijf Automotive
specialisme bedrijf bedrijfswagen onderhoud
aantal vestigingen 10
machinepark  
aantal medewerkers 85
gemiddelde jaaromzet € 35.000.000
certifi caten • alle branche gerelateerde certifi caten

Haaima

Garage 
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naam bedrijf

naam contactpersoon

adres 

postcode 

plaats

telefoonnummer

e-mailadres 

Beleef het DNA van Nederland

 Bosch Car Service Garage den Das

 Ed den Das

 Robbenoordstraat 3

 1779 BJ

 Den Oever

 0227 - 51 23 24

 info@garagedendas.nl 

branche bedrijf Auto bedrijf
specialisme bedrijf alle onderhoud, reparatie en service
aantal vestigingen 1
machinepark  
aantal medewerkers 6
gemiddelde jaaromzet 
certifi caten • milieu bewust, Bovag, leerbedrijf, hybride 
 techniek, airco koude middel service, RDW 
 gecertifi ceerd  onderhoud voor bijna alle lease-maatschappijen

 goede positieve klantenbeoordeling in Opiness 

Bosch Car Service Garage den Das

Garage 
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Aannemersbedrijf A. Faber B.V. ...................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Bolsward ..........................................................22
Aannemingsbedrijf Dozy b.v. .......................................... Bouw en renovatie ..................................................................... Den Helder .......................................................59
Aannemingsbedrijf Klein Wieringen .............................. Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Hippolytushoef ..................................................7
Assurantiebedrijf Froonacker B.V. ................................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Franeker .........................................................122
Atsma Grond-, Weg- en Waterbouw B.V. ...................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Uitwellingerga .................................................23
Attema kraan en koppensnelservice .............................. Loon- en verhuurbedrijf ............................................................ Heeg .................................................................34
B&B - Huize Doeschot ...................................................... Overnachten ............................................................................... Westerland.....................................................157
B&B Boerderij de Waard .................................................. Overnachten ............................................................................... Anna Paulowna .............................................158
B&B Pension Perruque ..................................................... Overnachten ............................................................................... Koudum .........................................................149
B.V. Kraanbedrijf BKF ....................................................... Logistiek ...................................................................................... Franeker ...........................................................78
Bakker Heavy lifting  ....................................................... Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Bolsward ..........................................................39
Bakkerij Idema .................................................................. Overige horeca ........................................................................... Den Oever ......................................................181
Bakkerij Struiksma ............................................................ Overige horeca ........................................................................... Tzummarum ...................................................185
Bartels Infra B.V. ............................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Leeuwarden .......................................................6
Bed and Kitchen Den Oever ............................................ Overnachten ............................................................................... Den Oever ......................................................164
Beton- en aannemersbedrijf Veenstra bv ...................... Bouw en renovatie ..................................................................... Jistrum ..............................................................56
Betonmortel Nederland B.V.  .......................................... Toeleverancier materialen ......................................................... Drachten ..........................................................97
Bezoekboerderij ‘Leven van de wind’ ............................ Vergaderlocatie .......................................................................... Wieringerwerf ...............................................177
Blue Men Reclame ........................................................... Reclamebureau ........................................................................... Sneek .............................................................. 135
Bosch Car Service Garage den Das .................................. Garage ......................................................................................... Den Oever ......................................................195
Bouius Sleepdiensten BV ................................................. Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Noordbergum ..................................................43
Bouwbedrijf Huitema Vallinga BV .................................. Bouw en renovatie ..................................................................... Bolsward ..........................................................57
Bouwbedrijf P. Dirks & Zn ................................................ Bouw en renovatie ..................................................................... Den Oever ........................................................58
Brugman betonspecialisten BV ....................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Winkel ..............................................................24
Buma bemiddeling ........................................................... Toeleverancier materialen ......................................................... Nijemirdum ......................................................98
Buma handel .................................................................... Toeleverancier materialen ......................................................... Nijemirdum ......................................................99
Bureau NR. 10 ................................................................... Communicatiebureau ................................................................ Franeker .........................................................130
Bureau Salus ..................................................................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Winkel ............................................................ 114
Burghout Design & Druk ................................................. Grafi sch ....................................................................................... Hippolytushoef ..............................................138
Buwalda BV Las en constructiebedrijf  ........................... Metaal ......................................................................................... Makkum ...........................................................63
BV Aannemingsbedrijf J.J. Meijer ................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Den Helder .......................................................31
C.J. Wagemaker ............................................................... Personenvervoer ........................................................................ Den Oever ......................................................192
Camping De Zeehoeve ..................................................... Overnachten ............................................................................... Harlingen ....................................................... 159
Camping Waddenzee ...................................................... Overnachten ............................................................................... Westerland.....................................................167
Castricum Repair .............................................................. Ondersteuning ........................................................................... Winkel ..............................................................95
CIV Offshore & Shipping / CIV Den Oever u.a. .............. Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Den Oever ........................................................44
Cnossen Infra bv ............................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Sneek ................................................................16
Crew Cuisine ..................................................................... Catering ...................................................................................... Slootdorp ....................................................... 171



198

naam bedrijf branche vestigingsplaats pagina
CT SYSTEMS BV ................................................................ Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Hippolytushoef ................................................45
Customdrone .................................................................... Video ........................................................................................... Woudsend ......................................................140
DaVi B.V. ........................................................................... Loon- en verhuurbedrijf ............................................................ De Weere .........................................................36
De Boer Burgum BV ......................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Burgum ..............................................................8
De Boldert Verhuur B.V. .................................................. Overslag ...................................................................................... Harlingen .........................................................84
De Brug Eten- Drinken- Slapen ....................................... Overnachten ............................................................................... Van Ewijcksluis ...............................................166
De Groot Recreatie .......................................................... Overnachten ............................................................................... Hippolytushoef ..............................................152
De Hollandse Kus ............................................................. Overnachten ............................................................................... Pingjum ..........................................................154
De Huurwoning bemiddelaar ......................................... Overnachten ............................................................................... Den Helder .....................................................163
De Jong Jacht- en Scheepsbouw ..................................... Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Rijs ....................................................................53
De Vriendschap ‘t Veld .................................................... Vergaderlocatie .......................................................................... t Veld .............................................................. 178
De Zingende Wielen ........................................................ Catering ...................................................................................... Den Oever ...................................................... 176
Donkergroen .................................................................... Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Sneek ..............................................................103
Douma Staal ..................................................................... Metaal ......................................................................................... Sneek ................................................................65
Drukwerk Harlingen ........................................................ Reclamebureau ........................................................................... Harlingen ....................................................... 131
Fa J ten Brinke & Zn ......................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Hippolytushoef ................................................25
Fa. A. Sneekes en Zonen .................................................. Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Schagerbrug ....................................................26
Fa. Gebr. Hogeboom ........................................................ Metaal ......................................................................................... Makkum ...........................................................63
Fa. Spoelstra ..................................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Buren ................................................................29
Flevodruk Harlingen BV ................................................... Grafi sch ....................................................................................... Harlingen .......................................................139
Fonteijn Bouwbegeleiding  ............................................. Advies- en ingenieursbureau .................................................... ‘t Zand ............................................................ 115
Friso Civiel B.V. .................................................................. Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Sneek ..................................................................9
FSB Bedrijven B.V. ............................................................. Beveiliging .................................................................................. Den Helder ..................................................... 147
G. Barelds .......................................................................... Overnachten ............................................................................... Hippolytushoef ..............................................165
Garant Groep Sneek ........................................................ Ondersteuning ........................................................................... Sneek ................................................................93
Gastvrij Kolhorn v.o.f. ...................................................... Overnachten ............................................................................... Kolhorn ..........................................................156
Gebroeders Jelgerhuis ..................................................... Verhuurbedrijf ............................................................................ Oosterbierum ..................................................88
Geoconsult Noord B.V. ..................................................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Sneek .............................................................. 111
GJIZ Sociale Media Support ............................................. Communicatiebureau ................................................................ Franeker ......................................................... 127
Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV . Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Scharnegoutum ...............................................10
Groot Diving ..................................................................... Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Lemmer ............................................................46
Haaima .............................................................................. Garage ......................................................................................... Franeker .........................................................194
Haarsma Infra & Milieu BV   ............................................ Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Tjerkwerd .........................................................18
Handsmade B.V. ............................................................... Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Hippolytushoef .............................................. 110
Haulo Berging .................................................................. Logistiek ...................................................................................... Alkmaar ............................................................79
Hego Aannemings- en Bestratingsbedrijf BV ................ Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Hommerts ......................................................100
Heijsman Scheepsbouw & Reparatie .............................. Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Stavoren ...........................................................41
Het huis van de Wadden ................................................. Overnachten ............................................................................... Den Oever ......................................................162
Hilverink Koeriers & Taxi BV ............................................ Personenvervoer ........................................................................ Den Helder .....................................................193
Hofstra & De Vries Bestratingen ..................................... Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... IJlst .................................................................102
Holscher Bebakening Leeuwarden ................................. Ondersteuning ........................................................................... Leeuwarden .....................................................91



199

naam bedrijf branche vestigingsplaats pagina
Homminga’s Fijne Winkeltje ........................................... Overige horeca ........................................................................... Harlingen .......................................................182
Hoogsteder Elektrotechniek ........................................... Elektrotechniek .......................................................................... Den Helder .......................................................76
Hotel Pension van Ewijcksluis .......................................... Overnachten ............................................................................... Anna Paulowna ............................................. 161
Hotel restaurant Zeezicht ................................................ Restaurant .................................................................................. Harlingen .......................................................169
HOV Harlingen ................................................................. Overslag ...................................................................................... Harlingen .........................................................83
Hoveniersbedrijf Remco Krul .......................................... Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Bolsward ........................................................107
Ingenieursbureau Boorsma B.V. ...................................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Drachten ........................................................ 118
Interlinie Reclamewerken ................................................ Reclamebureau ........................................................................... Sneek ..............................................................134
Ippel Dredging B.V. .......................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Koudum ........................................................... 11
ITBB Ingenieurs- en Adviesbureau BV ............................ Advies- en ingenieursbureau .................................................... Heerenveen ................................................... 119
J. van Bodegom en Zn. B.V. ............................................. Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Wieringerwerf .................................................30
Jan Krul Sleepduwvaart................................................... Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Slootdorp .........................................................47
Jansma Drachten B.V. ....................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Drachten ..........................................................12
Jeroen Timmerman Technìsche dienstverlening ............ Ondersteuning ........................................................................... Harlingen .........................................................89
Jomi Services .................................................................... Loon- en verhuurbedrijf ............................................................ Den Oever ........................................................37
K Dekker Bouw & infra b.v. ............................................. Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Warmenhuizen ................................................27
K. Stok & Zn. BV ............................................................... Metaal ......................................................................................... St. Annaparochie .............................................66
Kaan Transport ................................................................. Logistiek ...................................................................................... Hippolytushoef ................................................80
Keizer Bestratingen .......................................................... Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Harlingen .......................................................101
Klaver Infratechniek B.V. ................................................. Elektrotechniek .......................................................................... Elektrotechniek ...............................................77
Koninklijke Oosterhof Holman ....................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Sneek ................................................................ 13
KTF  ................................................................................... Logistiek ...................................................................................... Harlingen .........................................................81
Kuhlman Repko Shipping BV........................................... Logistiek ...................................................................................... Harlingen .........................................................82
KUUK Infra B.V. ................................................................ Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Beverwijk .........................................................19
KZ Aanneming & Groenvoorziening B.V. ....................... Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Wieringerwerf ...............................................105
Loonbedrijf Hoogland ..................................................... Loon- en verhuurbedrijf ............................................................ Burgerbrug ......................................................35
Loonbedrijf Klaas Haitsma B.V. ....................................... Loon- en verhuurbedrijf ............................................................ Witmarsum ......................................................33
Lunchroom Het Monument ............................................ Catering ...................................................................................... Den Oever ...................................................... 172
Maaltijdservice HAP ......................................................... Catering ...................................................................................... Wieringerwerf ............................................... 173
Maandag .......................................................................... Personeelsdiensten .................................................................... Leeuwarden ...................................................144
Marck Heilygers onroerendgoed .................................... Overnachten ............................................................................... Den Oever ......................................................150
McKili Catering ................................................................. Catering ...................................................................................... Winkel ............................................................ 175
Metaalbewerking E. de Jong .......................................... Metaal ......................................................................................... Harlingen .........................................................68
Munt Media ...................................................................... Communicatiebureau ................................................................ Anna Paulowna .............................................128
Nesta Shipping BV............................................................ Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Harlingen .........................................................54
Noorman Sleepdienst  ..................................................... Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Den Oever ........................................................48
Nota Infra bv .................................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Sneek ................................................................20
NV Empatec ...................................................................... Bouw en renovatie ..................................................................... Sneek ................................................................60
NV Empatec ...................................................................... Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Sneek ..............................................................108
Optima Infra ..................................................................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Burgum .......................................................... 124
OTB Oevers Tegelzetbedrijf ............................................. Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Den Oever ........................................................94



200

naam bedrijf branche vestigingsplaats pagina
P. Breet vof ....................................................................... Installatietechniek ...................................................................... Wieringerwaard ..............................................74
Pastiel ................................................................................ Personeelsdiensten .................................................................... Sneek ..............................................................145
Peer & co ........................................................................... Personenvervoer ........................................................................ Hippolytushoef ..............................................190
Peterson ............................................................................ Personeelsdiensten .................................................................... Den Helder .....................................................146
Pia’s Catering .................................................................... Catering  ..................................................................................... Harlingen ....................................................... 174
Pizzorante Ponte Vecchio ................................................ Restaurant .................................................................................. Bolsward ........................................................ 170
Pleysier Technisch en Facilitair Management ................. Advies- en ingenieursbureau .................................................... Beverwijk .......................................................120
Poedercoating Bolsward .................................................. Coating ........................................................................................ Bolsward ..........................................................71
Posthumus Draaierij BV ................................................... Ondersteuning ........................................................................... Burgwerd .........................................................96
Prommenz ........................................................................ Advies- en ingenieursbureau .................................................... Leeuwarden ................................................... 112
RAADHUIS strategie • design • interactie ..................... Communicatiebureau ................................................................ Oudorp ........................................................... 132
Rb Security  ....................................................................... Beveiliging .................................................................................. Hippolytushoef ..............................................148
RC Haitsma ....................................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Witmarsum ......................................................14
Recreatieboerderij Hilarides ............................................ Overnachten ............................................................................... Pingjum ..........................................................160
RNR bv............................................................................... Ondersteuning ........................................................................... Zaandam ..........................................................90
Roelofs Advies en Ontwerp BV ....................................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Sneek .............................................................. 116
Roelofs Beheer BV ............................................................ Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Sneek ................................................................28
Roos Civiel ........................................................................ Advies- en ingenieursbureau .................................................... Nieuwe Niedorp ............................................ 117
S&G slib en grondbeheer B.V. ......................................... Overslag ...................................................................................... Harlingen .........................................................85
Sasfotografi e .................................................................... Communicatie en reclame overig ............................................. Sneek ..............................................................143
Seazip Offshore Service BV ............................................. Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Harlingen .........................................................49
Senneker Facilities & Interim Management ................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Winkel ............................................................ 121
SennekerProductions ....................................................... Video ........................................................................................... Winkel ............................................................ 141
Siiperda Verhuur .............................................................. Verhuurbedrijf ............................................................................ Sneek ................................................................87
Sleepbedrijf Bootsma ...................................................... Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Makkum ...........................................................40
Sleepdienst Tuinman B.V. ................................................ Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Harlingen .........................................................55
Snackbar Smultaria Den Oever ....................................... Overige horeca ........................................................................... Den Oever ......................................................183
Stedon B.V......................................................................... Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Leeuwarden ...................................................106
Straal en Coating Bakhuizen BV...................................... Coating ........................................................................................ Bakhuizen ........................................................72
Straco Heerenveen BV ..................................................... Coating ........................................................................................ Heerenveen .....................................................73
Surveysupport .................................................................. Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Hippolytushoef ................................................50
‘t Theeater ........................................................................ Restaurant .................................................................................. Den Oever ......................................................168
Taarten van Diana ............................................................ Overige horeca ........................................................................... Den Oever ......................................................184
Taxi van der Pol ................................................................ Personenvervoer ........................................................................ Harlingen .......................................................189
Taxicentrale van der Bles ................................................. Personenvervoer ........................................................................ Makkum ......................................................... 191
TEB Engineering ............................................................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Heerhugowaard ............................................ 125
Technology Support BV ................................................... Ondersteuning ........................................................................... Dirkshorn .........................................................92
Tijhuis Ingenieurs BV ....................................................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Sneek .............................................................. 113
Total Wall .......................................................................... Bouw en renovatie ..................................................................... Sneek ................................................................62
Two-wrap .......................................................................... Reclamebureau ........................................................................... Harlingen ....................................................... 137
Uit Eigen Streek  ............................................................... Overige horeca ........................................................................... Hippolytushoef ..............................................186



201

naam bedrijf branche vestigingsplaats pagina
Underwater Consultancy ................................................. Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Hippolytushoef ................................................51
Uw Wieringer Warme Bakker Edwin Bellis .................... Overige horeca ........................................................................... Hippolytushoef ..............................................188
V.O.F. Wieringer Viskoerier ............................................. Overige horeca ........................................................................... Den Oever ......................................................187
Vallinga - de Jong ............................................................ Bouw en renovatie ..................................................................... Bolsward ..........................................................61
van den Berg metaal en hout bewerking  ..................... Metaal ......................................................................................... Breezand ..........................................................67
Van der Heide  .................................................................. Metaal ......................................................................................... Kollum ..............................................................70
Van der Meer Makkum .................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Makkum ...........................................................32
Van der Valk Hotel Hoorn ............................................... Overnachten ............................................................................... Hoorn .............................................................153
Van der Valk Hotel Wieringermeer ................................ Overnachten ............................................................................... Wieringermeer .............................................. 155
Van der Weerd Installatiebedrijf .................................... Installatietechniek ...................................................................... Installatietechniek Franker .............................75
Van Kalsbeek Beton B.V. .................................................. Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Gaast ................................................................15
Van Kalsbeek Gaast ......................................................... Metaal ......................................................................................... Gaast ................................................................69
Vandersande Finance  ...................................................... Advies- en ingenieursbureau .................................................... Oudeschild  ....................................................123
VDR ................................................................................... Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Anna Paulowna ...............................................42
Vergaderlocatie ´Leven van de wind´ ............................. Vergaderlocatie .......................................................................... Wieringerwerf ...............................................180
Vermaire Breezand .......................................................... Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Breezand ..........................................................21
VIA Drupsteen .................................................................. Communicatiebureau ................................................................ Sneek .............................................................. 133
Viking Reclame ................................................................. Reclamebureau ........................................................................... Hippolytushoef .............................................. 137
Villa Nieuwland ................................................................ Overnachten ............................................................................... Den Oever ...................................................... 151
Visser A.T.R. BV ................................................................. Overslag ...................................................................................... Harlingen .........................................................86
Vos Tuin en Landschap .................................................... Openbare inrichting; bestrating, groen en verlichting ........... Winkel ............................................................104
Vroon Offshore Services BV ............................................ Dienstverlening scheepvaart en offshore ................................ Den Helder .......................................................52
Webuildapps .................................................................... Communicatie en reclame overig ............................................. Alkmaar ..........................................................142
Westra B.V. ........................................................................ Grond-, weg- en waterbouw en Infra ...................................... Franeker ...........................................................17
Wierschuur Nieuwland .................................................... Vergaderlocatie .......................................................................... Hippolytushoef .............................................. 179
WvdB Service .................................................................... Loon- en verhuurbedrijf ............................................................ Kreileroord.......................................................38
YBosman PRoMOTOR ...................................................... Communicatiebureau ................................................................ Winkel ............................................................129
ZINNIGS tekst en communicatie ...................................... Communicatiebureau ................................................................ Anna Paulowna ............................................. 126



202



203

colofon Uitgave van:

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA)
De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerking van de provincies Noord-Holland en Fryslân 
en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Rijk en regio werken samen 
aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’.

Vormgeving:
Esther van Schepen

Redactie: 
Hanny Durkstra

Druk:
Keetman Druk & Print

December 2016



De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van:

Beleef het DNA van Nederland


