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Heerenveen | De naam van het be-
drijf Groot Lemmer Bruggen is op-
merkelijk gezien de vestigingsplaats:
Heerenveen. Directeur/eigenaar Eu-
gène Dekker legt uit dat het alles te
maken heeft met de oorsprong van
het bedrijf. ,,Groot is de naam van de
grondlegger van het bedrijf in Am-
sterdam. Hij heeft de onderneming
in 1920 opgericht als importbedrijf
en houtzagerij van (hard)houtsoor-
ten. Veertig jaar later is het bedrijf
verhuisd naar Lemmer, omdat de
ruimte inhet havengebied te beperkt
was.”

De ligging aan het IJsselmeer en
de ruimte om uit te breiden waren
destijds belangrijke redenen om te
verhuizen naar Fryslân. ,,Maar niet
alleen dat. Er was veel meer perso-
neel beschikbaar”, zegt de directeur.
,,En dan ook nog mensen met een
hoog arbeidsethos.”

Rond 1970 ging het bedrijf zich
meer richten op het bouwen van
bruggen voor voetgangers en fiet-
sers. In eerste instantie van hout
maar in het decennium erna volgde
staal en nog later composiet (met
glasvezel versterkt kunststof). Op dit
moment is het bedrijf, naar eigen
zeggen, de enige producent van com-
posietbruggen in Fryslân.

Naast de bruggenbouw is de on-
dernemingnog altijd actief in dehan-
del van hardhout. ,,Wij zijn nog
steeds een groothandel. Al is het aan-
deel binnen de totale omzet - rond de
tien miljoen euro - ongeveer een
kwart. Met onze bewerkingen van
hardhout zijn we intussen een ni-
chespeler geworden.”

Dekker heeft het bedrijf in 2010 over-
genomen van IJsselmeer Beton (IJB)
in Lemmer. Dat bedrijf had Groot
Lemmer acht jaar eerder gekocht.
,,Datwas vooral uit strategische over-
wegingen. Groot Lemmer was hun
buurman.Doorhet bedrijf toen te ko-
pen was er de mogelijkheid voor IJs-
selmeer Beton om op termijn zelf uit
te breiden.”

In 2010 volgde de verhuizing naar
Heerenveen. ,,IJB wilde de grond zelf
gebruiken en voor onswas het de gele-
genheidomuit tekijkennaareenbete-
re locatie. Voorheen produceerden we
in twee hallen, nu zittenwe in een hal
met een oppervlakte van vierduizend
vierkante meter. Dat is optimaal voor
ons.” Een andere kans die het bedrijf
aangreep indecrisisjarenwasde inves-
tering in software en tekenpakketten.
De kosten werden ermee gereduceerd
en de opbrengsten verhoogd.

De onderneming heeft sinds de
tachtiger jaren overigens een neven-
vestiging in Engeland. Bruggen wor-
den sindsdien verkocht in Schotland,
Denemarken, de Benelux en Duits-
land.

Diversiteit
Om het bedrijf aan te passen aan de
hoeveelheid en verschillende soor-
tenwerk in de branchemoest er in de
organisatie wel het een en ander aan-
gepast worden, stelt de eigenaar.
,,Om te kunnen blijven bestaan
moesten we overstappen van grote
standaardopdrachten naar het leve-
ren van een grote diversiteit aan
bruggen in allerlei materialen. We
hebben veel tijd en geld besteed aan
de automatisering van processen. Ie-
dere brug is anders, maar er zijn veel
elementen aan een brug die iedere
keer terugkomen.”

Deze omslag heeft volgens de direc-
teur gezorgd voor een sterker bedrijf.
Bij het bedrijf zijn ruim dertig men-
sen in vaste dienst. In hoogtijdagen
zijn er met een flexibele schil vijftig
man aan de slag. ,,Tijdens de crisis en
ook nu weer, merken we dat op-

drachtgevers tot het laatst wachten
omeenopdracht uit te zetten. Dat be-
tekent dat we flexibelermoeten kun-
nen inspringen op een wisselende
stroom opdrachten.” Daarnaast wor-
den projecten door vergunningstra-
jecten en protesten soms doorge-
schoven. ,,Het komt geregeld voor
dat projecten dan samenvallen. Daar
moeten we met ons personeel op in-
spelen.”

Om dat beter te doen, investeert
het bedrijf ook in het verbreden
van kennis van het personeel. ,,On-
ze mensen zijn nu veelzijdiger. Ie-
dereen kan in principe alles maken
of het nu gaat om houten, stalen of
kunststof bruggen”, vult commer-
cieel projectleider Perry Attema
aan.

Tot nu toe blijkt het nog redelijk
gemakkelijk om voldoende geschikt
personeel te vinden. Voor de nabije
toekomst wordt er ook geen tekort
verwacht. ,,Er zijn in de bouw relatief
veel mensen buiten het arbeidspro-

ces gevallen. Met onze interne bij-
scholing kan een deel van hen hier
mogelijk ook weer aan het werk.”

Sensoren in wegdek
Groot Lemmer heeft er met de over-
name van FWDBridges inDelft begin
dit jaar een nieuwe tak bij. FWD is ge-
specialiseerd in het maken van brug-
gen van composiet waarin sensoren
kunnen worden verwerkt. De pro-
ductie ervan vindt intussen ook in
Heerenveen plaats. FWD Bridges is
een spinoff van TU Delft,

,,Wewillendekomende jarenveel
meer gebruik maken van de kennis
die daar vandaan komt”, zegt Dek-
ker. ,,Zo kunnen er in de bruggen ver-
schillende sensoren worden inge-
bouwd om de belasting te meten of
de temperatuur. Op die manier kan
de opdrachtgever meten of het ver-
keer over de brug niet te zwaar is en
of de temperatuur zo laag wordt dat
er zoutmoet worden gestrooid tegen
bevriezing.”

De brug laat zelf weten dat het tijd
is om zout te strooien
Groot Lemmer is van hardhoutspecialist in
de vorige eeuw uitgegroeid tot een bedrijf
dat bruggen bouwt van allerlei materialen.
Sinds kort richt de onderneming zich ook
op het bouwen van slimme bruggen
Sensoren geven daarbij door wat de
temperatuur en de belasting is.

Simon Talsma

We merken dat
opdrachtgevers
tegenwoordig tot
het laatst wachten
om een opdracht uit
te zetten

Deproductie vanbruggen indebedrijfshal vanGroot Lemmer inHeerenveen. Een stalen ligger, voor eenbrug
in een Londens park, wordt voorzien van een hardhouten plank aan de zichtzijde. Zo lijkt het alsof de hele
brug van hout is.Foto: Alex de Haan

Leeuwarden | Een kruidenrijk gras-
land levert inhet algemeennietmeer
voedsel op voor weidevogelkuikens
dan weiland met enkel gras. Dat
blijkt uit onderzoek van het Louis
Bolk Instituut. De onderzoekers con-
stateerden geen duidelijk verschil in
aantallen insecten tussen kruidenrij-
ke percelen met een open structuur
enmeer intensief gebruikte percelen
met een gesloten structuur. Alleen
spinnenkwamen inhogere aantallen
voor in meer open grasland.

Kruidenrijk grasland heeft echter
wel een belangrijk voordeel op inten-
sief beheerd grasland, zo blijkt uit
een inventarisatie van diverse gras-
landen in Midden-Delfland. Kruiden-

rijk grasland is toegankelijker voor
weidevogelkuikens. Ze kunnen zich
eenvoudiger voortbewegen en mak-
kelijker foerageren in grasland met
een open vegetatiestructuur.

Uit de inventarisatie blijkt datmet
het later maaien van de slootranden
de weidevogelstand wordt bevor-

derd. Slootrandenhebben inhet alge-
meen een open structuur, en zijn
daardoor goed toegankelijk voor de
kuikens van de weidevogel. Daar-
naast komenermeer grotere vliegen-
de insecten en snuitkevers (belang-
rijk voedsel voor de kuikens van grut-
to en tureluur) voor in de slootrand
dan in het midden van een perceel.
Loop- en korstschildkevers, belang-
rijk voedsel voor kievitkuikens, ko-
men juist meer voor in het midden
van percelen.

Onbemest
Om een kwalitatief goede foerageer-
omgeving voor weidevogelkuikens
te creëren is het advies om slootran-
den onbemest te laten en hekkelzo-
den direct af te voeren na het schoon-
makenvande sloot. Anders is dekans
op te compacte graszoden en/of ver-
ruiging groot, zo adviseren de des-
kundigen van het instituut.

Niet per se meer insecten op
kruidenrijk grasland
• Laat gemaaide slootranden

geven jonge weidevogels meer
kans op overleving

Weidevogelkuikens
kunnen zich
eenvoudiger
voortbewegen in
kruidenrijk grasland

Kort nieuws

Haulerwijk |Boonstra Transport inHaulerwijk gaat voor de aanschaf van een
elektrische vrachtwagen in zee met een andere leverancier. Vorig jaar okto-
ber kondigde de transporteur de aankoop al aan, maar het contract met de
betreffende producent is ontbonden vanwege leveringsproblemen. De nieu-
we contractpartij zal een elektrotruck leverenmet een trekkracht van 44 ton.
Die wordt ingezet voor bevoorrading in de binnenstad van Groningen. Dat
past volgens Boonstra in de groene ambities van de gemeente. De actieradius
van het voertuig is bij een volle lading honderd kilometer.

Leveringsproblemen
Andere elektro-truck voor Boonstra

Heerenveen | Sport- & Lifestyle Center Balans heeft een nieuwe eigenaar. Na
dertien jaar in dienst, waarvan de laatste zeven jaar als bedrijfsleider, heeft
Hans van de Veen (37) uit Boelenslaan de sportschool aan It Hege Stik overge-
nomen van Alice Alkema. Alkema blijft nog wel lessen geven bij Balans, dat
inmiddels ruim twintig jaar bestaat. Naast lessen en fitnessmogelijkheden
biedt het bedrijf ook massage, fysiotherapie, pedicure en bewegingstherapie
aan. Van de Veen is van plan de lezingen over gezondheid en voeding voort te
zetten.

Overname
Nieuwe eigenaar sportschool Balans


