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Werk
scoren voor
de mannende mannen
Friese bouwbedrij-
ven moeten
steeds dieper het
land in om werk
binnen te halen.
,,We hebben nu
een aanvraag lig-
gen voor Frank-
furt am Main.
Daar gaan we seri-
eus naar kijken.’’

Omzet buiten
Friesland is
verdubbeld,

er binnen
gehalveerd

H
IRENE OVERDUIN

mannen

Het is nog donker wanneer
Jan Wageman zijn 4wheel-
drive de Afsluitdijkdijk
opstuurt. Er is weinig ver-

keer. De meeste bouwvakkers gin-
gen uren eerder de dijk al over.

Vroeg op, lang reizen, het hoort bij
het vak. Maar tegenwoordig moeten
Friese bouwlieden vaak een stuk ver-
der dan hun traditionele bestem-
ming Noord-Holland. Veenendaal.
Doetinchem, Coevorden, het zijn
voor Friese bedrijven geen uitzonde-
ringen mee.

Wageman is de man die de klus-
sen moeten opsporen en binnenha-
len voor Friso in Sneek, Friesland’s
grootste bouwbedrijf. ,,Ik moet er
voor zorgen dat er werk blijft voor
onze mensen, 400 tot 500 werkne-
mers. Hun gezinnetjes moeten
eten’’, zegt de commercieel direc-
teur. De verste klus momenteel is
Wageningen, een universiteitsge-
bouw. Het record is het overzeese
Sint Maarten, een waterzuivering.

Vroeger, voor de crisis, konden de
jonge vaders rustig zeggen dat ze lie-
ver niet in Amsterdam gingen tim-
meren vanwege afspraken thuis.
,,Maar dat is nu anders. En iedereen
snapt dat. Het heeft veel impact op
hun sociale leven. Maar géén werk
heeft dat nog veel meer, zo is het
toch?’’

Werk binnenhalen in een krim-
pende markt met opdrachtgevers
die zich als koningen gedragen, het
is een kunst apart. ,,Ik heb het altijd
op gevoel gedaan. Maar ik moet eer-
lijk zeggen: tegenwoordig zit ik er
wel eens naast. De crisis heeft alles
anders gemaakt.’’

Het voortraject geeft meer hoofd-
brekens dan ooit tevoren. Wageman
geeft een opsomming van reeksen
preselecties, selecties, toelichtingen,
uitwerkingen en presentaties, en
schiet in de lach. ,,Tegenwoordig ei-
sen ze al filmpjes in 3D! Ja echt! Wat
een geld dat niet kost.’’ Friso schrijft
alleen in op werk met een grote kans
op succes. ,,Anders beginnen we er
niet aan.’’

Te gek voor woorden, zegt hij over
de almaar uitdijende actieradius van
bouwbedrijven. ,,Wij rijden in busjes
naar Wageningen. En onderweg
kruisen we bouwvakkers uit het
Oosten die op weg zijn naar klussen
in Friesland.’’

Je zou denken dat er onderwijl zo-
veel Friese bouwbedrijven failliet
zijn, dat de grote vier - Friso, Dijkstra
Draisma, Van Wijnen, Jorritsma – op
hun thuismarkt relatief iets meer
lucht hebben. ,,Dat is een misvatting.
Voor elk Fries bedrijf dat omvalt,
komt er een van buiten terug.’’

Werkhonger drijft de bouwbedrij-
ven naar de verste uithoeken. ,,Onze
omzet buiten het Noorden is sinds

het uitbreken van de crisis verdub-
beld. Die binnen het Noorden gehal-
veerd.’’ Friso doet jaarlijks een gooi
naar meer dan honderd projecten.

Wageman stuurt de Chevrolet
richting Andijk, waar Friso de laatste
hand legt aan de modernste water-
zuivering van de wereld, een klus
van bijna €8 miljoen die door een
stommiteit bijna aan de Snekers
voorbij was gegaan.

,,Och, als ik er aan terugdenk….
verschrikkelijk.’’ De directeur stond
met zijn enveloppe voor het verkeer-
de adres, een piepklein huisje in An-
dijk. Hij had nog tien minuten om
het juiste te vinden. ,,Ik had geen
idee!’’ Op dat moment zag hij een
politieauto. ,,Ik roep ze aan, vertel
mijn verhaal en zeg: ik móet op tijd
zijn, anders ben ik m’n baan kwijt.
Ga alsjeblieft voorop rijden.’’ Met
zwaailichten werd Wageman naar
het juiste adres geleid. ,,Ik ren naar

binnen, werp m’n envelop in de bus,
plof op een stoel, zie hoe de bus
wordt geopend, kijk tjokvol adrena-
line naar het bord waar de uitslag
verschijnt.…zie onze naam, blijken
wij de winnaar!’’ De agenten hielden
taart aan het voorval over.

Na een rondleiding door de hyper-
moderne waterfabriek gaat het op
naar Schiphol, waar Friso een vip-
terminal bouwde. ’s Werelds rijkste
voetballers, muzikanten, oliesjeiks
en mijnbouwers landen en vertrek-
ken er in privéjets, anoniem en on-
bespied. ,,Noem het geen roze’’, zegt
Wageman over de reusachtige roze
luifel. ,,Het is magenta.’’

Een prestigieuze klus, die veel van
de timmerlieden vergde. Vanwege
het vliegverkeer en de radars mocht
er alleen ’s nachts worden gewerkt.
Overdag gingen de kranen plat.

Directeur André van den Berg van
Schiphol Real Estate, die de scepter

zwaait over 500.000 vierkante me-
ter vastgoed op de luchthaven, ver-
telt hoe hij bij Friso uitkwam. ,,Ik
werk graag met middelgrote onder-
nemingen waar nog gewoon vak-
manschap aanwezig is, mensen in
vaste dienst die eer stellen in goed
werk.’’ Bij de terminal kwam het er
op aan, want de architect had geen
enkele rechte hoek gepland.

,,Als er iets is, neemt Henk Dedden
(algemeen directeur - red.) direct een
beslissing’’, vult Wageman aan. Het
directieduo heeft het mier aan juris-
terij. ,,Fouten moet je niet verdoeze-
len of betwisten, maar oplossen.’’

Niet altijd lukt het om een middel-
groot bedrijf te selecteren, zegt Van
den Berg. ,,Sommige werken zijn te
groot. Niet qua bouwvolume, maar
omdat de financiële risico’s alleen
door een grote partij te dragen zijn.’’
Dat valt op te lossen. Zowel bij het
Fries Museum als bij het Provinsje-

’Hun gezinnetjes
moeten eten’

hûs vormde Friso combinaties.
Almere, voor de crisis dé bouwput

van Nederland, laat scherp zien hoe
zeer het schrapen is.: met slechts 49
starterswoninkjes neemt Friso liefst
12 procent van de jaarproductie van
de hele stad voor zijn rekening. Ze
doen zo’n €100.000 per stuk.

Het is een sober project. Enige
fleur komt van felgekleurde kozij-
nen en geprefabriceerde lattenpane-
len op de gevels. Aan de achterzijde
zijn balkonnetjes getoverd.

,,Voor de €130 miljoen omzet van

nu moeten we meer doen dan voor
de €180 miljoen van voor de crisis’’,
zegt Wageman. Alle jaren heeft het
bedrijf nog winst kunnen maken.
,,We werken nooit onder kostprijs.’’

Een bouwer hoeft niet altijd de
goedkoopste te zijn om werk te pak-
ken. Durf wil ook wel eens beloond
worden. Plopsaland in Coevorden
haalde Wageman binnen door in een
zaal met 500 werkhongerige kandi-
daten plompverloren de microfoon
te grijpen en zijn bedrijf voor te stel-
len. ,,Ik dacht: dit wordt niks zo, ik
moet iets doen.’’ De eigenaar waar-
deerde zijn moed. Friso kwam in de
selectie en pakte enige tijd later de
volle buit.

Een grote klus waar gek genoeg to-
taal geen concurrentie te duchten
was, was het Van der Valk Hotel in Al-
mere. ,,We hadden Ben van der Valk
in Sneek uitgenodigd, hebben een
omelet gegeten en verteld over ons

bedrijf. Hij kreeg iets met dat Friese
nuchtere gedoe.’’ Het hielp dat Van
der Valk jr. en Wageman beide bij FC
Groningen hadden gevoetbald.
,,Maar denk niet dat we bij een vol-
gende klus duurder kunnen. Van der
Valks laten zich niet foppen.’’

Na een bezoek aan de Roestbak –
volksnaam voor theater Corrosia in
Almere Haven – dat finaal gestript
en herbouwd moet worden, gaat de
toer richting slotstuk: popcentrum
Hedon in Zwolle. Hier was het de er-
varing met theaters die de wijzer bij
Friso deed stilstaan.

Theaters, altijd stressen. Cultuur-
lui, leuke, creatieve mensen zijn het,
maar vooruitdenken is meestal niet
hun sterkste eigenschap. ,,Het moet
steeds anders, daar moet je mee kun-
nen omgaan’’, zegt bouwleider Pier
Zwerver. Hij lacht: ,,In Zwolle hebben
we te maken met een extreem hoge
‘Oh-ja-factor’’.

Een krap kavel, een nieuwbouw-
plan waarin een deel van het oude
pand is verwerkt, een ultrakorte
bouwtijd en budgetproblemen jagen
het adrenalineniveau naar grote
hoogten. Om vier uur vertrekt een
groep bouwvakkers in ganzenpas
naar de busjes. Ze zien er aardig afge-
mat uit.

,,Die jongens krijgen wat te verdu-
ren’’, zegt Wageman. ,,Gelukkig zit
dit project vlak bij de snelweg. Ze zijn
snel weer thuis.’’

Dat wordt anders als Friso een zui-
velfabriek voor Danone zou moeten
bouwen in Frankfurt am Main, op
bijna 500 kilometer van Sneek. De
klus is nog niet binnen. ,,Via via
kwam de club in Warschau die alles
voor Danone regelt ons op het
spoor. Vroeger zouden we er niet
over peinzen. Maar nu gaan we er se-
rieus naar kijken. Onze mensen
moeten werk hebben.’’

Actieradius
Van alle Nederlandse bouwbe-
drijven hebben die in Friesland
gemiddeld de grootste actiera-
dius. Een gemiddelde Friese
bouwvakker reist – gemeten
vanaf het bedrijf - meer dan 55
kilometer naar de bouwlocatie.
Tussen 2010 en 2013 kwam er
bij alle Nederlandse bouwvak-
kers gemiddeld 5 kilometer bij,
blijkt uit onderzoek van het
Economisch Instituut voor de
Bouw. Friso Bouwgroep heeft
vestigingen in Sneek (hoofd-
kantoor), Leeuwarden, Heeren-
veen, Groningen, Almere en
Eibergen.

Actieradius

Commercieel directeur Jan Wage-
man.

Theater ’De Roestbak’ in Almere moet totaal worden herbouwd.

Poppodium Hedon wordt ingrijpend verbouwd en vergoot. De bouwplaats is krap, de bouwtijd kort. FOTO JASPER VAN OVERBEEK

Nieuwbouw 49 starterswoningen in Almere. Poptempel Hedon in Zwolle. Voorzuivering waterfabriek in Andijk.

Hotel Van der Valk in Almere.

Vip-terminal op Schiphol.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Sint Maarten.

Universiteitsgebouw Helix in Wageningen.


