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Een bouwbedrijf
in beweging
Scheenstra ontwikkelt | bouwt | onderhoudt

Aan Bataljon in Steenwijk ontwikkelt
en bouwt Scheenstra 2 halfvrijstaande
woningen. Kijk ook op funda.nl

Vakantie
Wij zijn gesloten van maandag 20 juli
t/m zondag 16 augustus en wensen
iedereen een fijne vakantie

1400 m2 aanbouw met laad- en losdock

Vasthoudend aan
het ontwerp
Peter Gilsing en zijn vrouw Judith
verhuisden 25 jaar geleden van
Brabant naar Friesland en zijn
inmiddels goed ingeburgerd.
3 jaar geleden kwam de wens om
vrijstaand te gaan wonen. Dat is
Boornbergum geworden.
“We hadden geluk met de kavel,
maar niet met de aannemer,
overigens niet Scheenstra”, aldus
Gilsing. “Via kennissen kozen we
voor het bouwbedrijf waarmee zij
goede ervaringen hadden. Er werd
echter slecht gecommuniceerd, we
liepen steeds meer vertraging op en
afspraken werden niet nagekomen.
Zeer frustrerend, we waren inmiddels
al 1,5 jaar bezig. Uiteindelijk leidde
dit tot het partieel ontbinden van de
aannemingsovereenkomst.

“Het is precies geworden wat we
wilden,” vertelt Folmer Andringa.
Hij en zijn broer hebben het bedrijf
FZ Organic Food van hun vader
overgenomen, welke sinds 1996 in
Wolvega in de oude Rivella-fabriek
is gevestigd. Met een team van
65 medewerkers produceert men
biologische levensmiddelen zoals:
7 verschillende chipslijnen maar
ook jam, vegetarisch vlees, soepen,
sauzen, sappen en van oudsher kaas.
Via groothandelaren in 40 landen
leveren zij een positieve bijdrage aan
de wereld.

“Vorig jaar waren we toe aan
uitbreiding en kwamen we in gesprek
met Scheenstra. Een zeer plezierig
bedrijf. Goed georganiseerd met een
‘niet-lullen-maar-poetsen’ mentaliteit.
Als we iets wilden bekijken of
bespreken kon het altijd. De aanbouw
van 1400 m2 met laad- en losdock
verliep zeer prettig en heeft een
goede prijs- kwaliteit verhouding.
Nee, er is niet iets wat ik anders zou
willen doen. Wel zou ik iets verderop
op ons terrein, nog een nieuwe
bakhal willen neerzetten maar dat is
een wens voor de toekomst.”

Onze advocaat kende onze situatie
goed en bracht ons in contact met
Tineke en Martijn van Bouwbedrijf
Scheenstra. Dat klikte meteen. Er lag
een echte uitdaging. Allen wisten

dat de bouwkosten veel hoger
uit zouden komen dan destijds
begroot. Scheenstra heeft echt met
ons meegedacht zodat we konden
vasthouden aan het ontwerp, zonder
concessies te doen die ons aan het
verleden zouden blijven herinneren.
Erg fijn! Unieke elementen aan dit
huis zijn voor ons met name het
dakterras, de vide en de doorkijk door
het huis van voordeur tot achtertuin.
We kunnen dan ook niet wachten om
Kerst in ons nieuwe huis te vieren.”

volg ons

www.scheenstrabv.nl

Project Steenwijk
2 vrijstaande woningen aan de
Korporaal in Steenwijk.
Energiezuinig en gasloos met een
strakke uitstraling en praktische
indeling. Kijk ook op funda.nl

Idzardaweg 15, Ter Idzard
T 0561 - 61 22 66
info@scheenstrabv.nl
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Zorgwoning met uitzicht op het kerkje
“Sinds ons trouwen wonen we hier in
Boksum” vertelt Ria Schrale. “Nu na 31
jaar in dit huis, verhuizen we 10 meter
verderop naar onze nieuwe (zorg-)
woning. Het werd ons te groot en de
tuin te veel in onderhoud. Onze zoon
komt met zijn gezin in onze woning
te wonen zodat we kunnen spreken
van een win-win-situatie.”
Hotze vertelt dat hij de gelegenheid
kreeg de zorgwoning zelf te

ontwerpen. “Na herhaaldelijk te
hebben getekend en gegumd
kwamen Ria en ik tot de ideale
indeling qua ligging voor koelte in
de slaapkamer en uitzicht en zonlicht
in de kamer. Bouwbedrijf Scheenstra
heeft correcties aangevoerd in
maatvoeringen en voorschriften
voor een zorgwoning. De originele
tekening is overeind gebleven en
daar zijn we erg blij mee.

Nieuwe stal in oude stijl… met meer comfort
Herman de Groot krijgt een nieuwe
ligboxenstal. Geen uitbreiding en
in een oogopslag ziet de nieuwe
stal er straks hetzelfde uit. Oud en
vertrouwd!
Echter met 1 groot verschil... er is véél
meer comfort voor mens én dier.
Zo zijn de boxen straks groter en ligt
er een V17 vloer in: een rubberen
vloer waar de koeien blij van worden.
Niet zo gek als je bedenkt dat er
zo’n 600 kg op vier relatief kleine
drukpunten rust.
De grove profilering in de vloer
scheidt de dikke en de dunne

mestfractie, wat zorgt voor een
drogere ondergrond en het houdt de
vloer beter beloopbaar. Dit betekent
droge klauwen en daarmee een
lagere infectiedruk. Fijn voor koe én
veehouder.
Het dak is straks hoger, wat resulteert
in betere ventilatie. Ook dit draagt
weer bij aan de gezondheid. Minder
hittestress, minder vliegen en meer
licht. Alles is straks nieuwer en netter,
oftewel meer werkgemak. Herman is
straks fluitend aan het werk.
Mocht u dit ook willen, bel ons dan
gerust.

Ik ben best kritisch tijdens de bouw,”
zegt Hotze lachend. “Er was een
mooie wisselwerking. De mannen
kwamen met eigen initiatieven en
vroegen vaak naar onze mening en
dat vonden we erg fijn. En zij werden
blij als ze zagen dat wij de kwaliteit
en details waardeerden.”
“In het begin vond ik de woning
best klein,” zegt Ria. “Dan dacht ik
waar moet ik straks al onze spullen
neerzetten? Maar nu de grote
ramen erin zitten en de ruimtes met
hoge plafonds steeds meer af zijn,
wordt alles steeds groter. Ik zie ons
inmiddels wel zitten op de mooie
steiger naast ons huis boven de sloot.
Heerlijk rustig met onze privacy en als
het nodig is dan is hulp dichtbij.
Ja, hier kunnen we heerlijk genieten
met uitzicht over de weilanden en
op het kerkje.”

