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IN DEZE NIEUWSBRIEF...

Beste lezer,
Twee weken geleden maakte de gemeente de groenaannemer van het project Kansen in Kernen Feanwâlden bekend. In deze 
nieuwsbrief leest u meer over de aannemer, Frisia Bergum. Verder informeren we u graag over de stand van zaken van het 
project en stellen we een paar vragen aan Harry Smits (uitvoerder Samenwerking BV). Veel leesplezier!

Frisia Bergum is er trots op het groenaanleg –en 
onderhoud van Kansen in Kernen/Transferium 
Feanwâlden te mogen gaan uitvoeren. 

“Dit prachtige park is een kers op de taart voor de 
herinrichting van Feanwâlden, na de aanleg van De 
Centrale As.” 

Even voorstellen..
Wij zijn terreininrichters en hoveniers in hart en nieren!
Op basis van klantwensen worden werkzaamheden 
zorgvuldig en efficiënt uitgevoerd, of het nu gaat om 
tuinaanleg, terreinonderhoud, boomverzorging of het 
aanleggen van een daktuin. Deze werkzaamheden voeren 
wij uit voor bedrijven, particulieren en talloze non-profit 
organisaties.

Frisia Bergum is één van de oudste bedrijven in 
Fryslân. De ontstaansgeschiedenis voert terug tot Mr. 
Freerk Bosgraaf, die rond 1696 een boomkwekerij- en 
hoveniersbedrijf oprichtte. Voor die periode introduceerden 
monniken al kwekerij-activiteiten in het gebied rond 
Bergum. Rond 1842 splitste de toenmalige eigenaar Okke 
Titus Bosgra het kwekerij- en hoveniersbedrijf op in vier 
delen, zodat zijn zonen afzonderlijk de zaken konden 
voortzetten. Eén van de bedrijven werd Frisia Bergum. 
Inmiddels heeft Frisia Bergum zich ontwikkeld tot een 
veelzijdig bedrijf voor terreininrichting en tuinaanleg en is 
zij actief in grote delen van Noord-Nederland.

Gosse Jilderda (hoofduitvoerder) en Margaretha Damstra 
(Hoofd Bedrijfsbureau) wonen in Feanwâlden en vinden 
het heel bijzonder om dit park in hun eigen dorp te mogen 

aanleggen. “Uiteraard wil je altijd dat je opdrachtgever en 
omgeving tevreden is met het werk dat je doet. Maar een 
dergelijk prachtig park aanleggen in je eigen dorp geeft 
een extra uitdaging om het net nog even beter te doen. 
Je wilt niet alleen zelf trots zijn op je werk, maar ook dat 
je dorpsgenoten blij zijn met het eindresultaat en gaan 
genieten van dit park!” aldus Gosse Jilderda.

Gosse Jilderda werkt al meer dan 20 jaar bij Frisia 
Bergum en zal met zijn team van uitvoerders en hoveniers 
de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden gaan 
uitvoeren. Margaretha Damstra is als omgevingsmanager 
eerste aanspreekpunt voor bewoners, verantwoordelijk 
voor de werkvoorbereiding, inkoop beplanting en zorgt 
als KAM-coördinator er voor dat er veilig en verantwoord 
wordt gewerkt. 

Frisia Bergum wil samen met de gemeente Dantumadiel, 
Provincie Fryslân, De Samenwerking BV en u (als 
bewoners) een park opleveren waar u in een prachtige 
groene omgeving, graag uw tijd doorbrengt en elkaar weet 
te ontmoeten. 

 Gosse Jilderda: 06-29550238
 Margaretha Damstra: 06-82019081
 Algemeen:                  0511-461212, info@frisiabergum.nl

Frisia Bergum: ‘Kers op de taart voor Feanwâlden’

mailto:info@frisiabergum.nl


Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem gerust contact op met projectleider Boele Dijkstra, via e-mail: 
B.Dijkstra@noardeast-fryslan.nl.  
 
Of neem voor vragen of opmerkingen over het project contact op met: 
Uitvoerder van De Samenwerking, de heer H.J.J. Smits : 06 – 51 35 09 53
Ook kunt u een mail sturen naar : feanwalden@desamenwerkingbv.nl
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Vrijdag 9 april 2021, dat is de officiële laatste werkdag 
van Harry Smits. 16,5 jaar geleden kwam hij als 
uitvoerder in dienst bij de Samenwerking BV. Dit is 
zijn laatste project voordat hij mag genieten van zijn 
welverdiende pensioen. Harry wist vorig jaar nog 
niet dat hij de loopbaan af zou sluiten met zo’n groot 
project.

“Ik was aan het werk in Noord-Holland. Mijn collega 
Symen van der Veen belde, we hadden de aanbesteding 
van dit project in Feanwâlden gewonnen. Hij vroeg of ik 
dit nog samen met hem en de jongens op wou pakken. 
Symen en ik kennen elkaar al jaren. Ik zei meteen: ja, 
we gaan het samen doen! Het is een groot project, maar 
vooral een prachtige afsluiter van een geweldige tijd bij de 
Samenwerking BV.”. 

Wat maakt dit project zo boeiend?
“Dit wordt de grootste klus uit mijn carrieré. De variatie 
spreekt mij enorm aan. Al het infrawerk komt naar 
voren; het vervangen van de riolering, de bestrating, het 
asfalteren, betonwerk en de verlichting. Het meeste werk 
doen we als aannemer tot nu toe zelf. Onze jongens 

buiten beleven hier ook 
veel plezier aan. Ik merk 
dat aan alles. Ze zijn ‘s 
ochtends al heel vroeg in 
de keet. We drinken eerst 
even een kop koffie en 
nemen de dag door. De 
sfeer is geweldig! Altijd 
zo geweest. Er is daarom 
ook zo weinig verloop 
in personeel. Velen 
werken al 25 jaar bij de 
Samenwerking BV.”

Zie je er tegenop om naar pensioen te gaan? 
“Nee, het loopt wel los. Het voelt goed. Je bent er 
natuurlijk op voorbereid. Als ik nu aan het begin van mijn 
loopbaan stond, koos ik ook voor dit werk.Een aanrader 
voor iedereen. Zonde dat steeds minder jongeren voor dit 
vak kiezen. Ik geniet er enorm van en ben blij dat ik deze 
klus nog af ga maken!”.

Een kort interview met: uitvoerder Harry Smits

LIGGEN WE OP SCHEMA?

Bij de Juliusstrjitte leggen de straters momenteel de verhardingen aan. Hiermee 
worden de eerste gedeelten van het nieuwe werk zichtbaar. Ook op ander gebied zijn 
we bezig. Zo is de nieuwe Rûnwei klaar gemaakt, zodat aanstaande maandag het 
asfalt kan worden aangebracht. Verder is er begonnen met het graven van de wadi’s 
en wordt het nieuwe busstation gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken is de huidige 
fietsenstalling verwijderd en een tijdelijke fietsenstalling gemaakt. Tot aan de bouwvak 
maken we dat deel van de werkzaamheden langs het spoor klaar. Na de bouwvak 
gaan we verder aan de kant van Lotus Plaza. De bussen kunnen dan gebruik maken 
van het nieuwe busstation. Het is nu bekend dat de spoorwegovergang Suderwei 
volledig aangepakt gaat worden in de weken 46 t/m 51 (zowel zuid- als noordkant). 
Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de werkzaamheden aan het spoor 
die nodig zijn vanwege de komst van de sneltrein Groningen – Leeuwarden. 

Werkzaamheden aan het spoor
ProRail werkt van 15 juni tot 13 augustus aan het spoor tussen Hurdegaryp en 
Buitenpost. Het grootste deel van de werkzaamheden voeren zij uit tussen 10 en 
22 juli. In deze periode rijden er bussen in plaats van treinen tussen beide stations. 
Bij de Iisbaanstrjitte en Runwei richt de aannemer tijdelijke depots in. Tijdens de 
werkzaamheden zijn een aantal overwegen afgesloten. Er wordt een omleidingsroute 
aangegeven met gele borden. Het gaat in Feanwâlden om de overgang bij de 
Priesterakker (van 10 juli, 07.00 tot 14 juli, 23.00 uur), overgang Suderwei (van 11 juli, 
20.00 uur tot 16 juli, 05.00 uur). En het Wegvak Munestrjitte (van 14 juli, 07.00 uur tot 
15 juli, 15.00 uur). Bij de Suderwei worden fietsers en voetgangers van 11 juli tot 14 
juli tussen 07:00 – 22:00 uur per busje naar de overzijde gebracht. Daarna kunnen 
zij weer gebruikmaken van de overgang Priesterakker. Omwonenden worden door 
ProRail per brief geinformeerd.
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