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REGIO DOKKUM HET ONDERNEMEN WAARD!

WAT REGIO DOKKUM TE BIEDEN HEEFT

Het bestaande bedrijfsleven in de regio Dokkum wordt voornamelijk gedragen door

Wat regio Dokkum te bieden heeft? De 25.000 inwoners kunnen het u prima ver-

ondernemers die generaties lang aan het bedrijf hebben gewerkt. Van oprichting tot

tellen! Zij genieten iedere dag weer van het hoogwaardige woon- en leefklimaat van

uitbouw, resulterend in een sterk en gerenommeerd bedrijf.

de regio. Schone lucht, onvervuilde horizons, rust en ruimte. Dat zijn de waarden van
deze regio!

De echt-Dongeradeelse bedrijven zijn de dragers en de ambassadeurs van ons
ondernemersklimaat. Een klimaat dat gekenmerkt wordt door een hoog arbeids-

Wat regio Dokkum te bieden heeft? De vele honderden ondernemers kunnen het u

moraal, loyaliteit, saamhorigheid, betaalbare woonkwaliteit, veiligheid en sociale

prima vertellen! Zij genieten iedere dag weer van het hoogwaardige ondernemers-

borging.

klimaat van de regio. De hoge arbeidsmoraal, de loyaliteit, saamhorigheid, veiligheid
en sociale borging. Dat zijn de waarden van deze regio!

Zij hebben dan ook aangetoond groot te kunnen worden in een regio die geografisch
gezien op het eerste gezicht iets minder aantrekkelijk lijkt dan kernen als Drachten,

Wat regio Dokkum te bieden heeft? De 200.000 gasten die de regio bezoeken

Heerenveen en Leeuwarden… U weet inmiddels beter! Regio Dokkum: het onder-

kunnen het u ook prima vertellen! Zij genieten ieder jaar weer van het hoogwaardige

nemen waard!

recreatieklimaat van de regio. De Staandemastroute, Het Nationaal Park
Lauwersmeer, het Wad, het terpen- en dijkenlandschap, de monumentale binnenstad
van elfstedenstad Dokkum en Bonifatius. Dat zijn de waarden van deze regio!

Wordt het ook voor u,
na wikken en wegen,
een weloverwogen wagen?
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‘COMPLEXE, UNIEKE CONSTRUCTIES MAKEN IS EEN UITDAGING.’

IN DEZE REGIO GA JE NAAR DOKKUM, NIET NAAR LEEUWARDEN.
Het beheer van Bouwgroep Dijkstra Draisma is in handen van de broers Jan en

Ensel Konstruktie Dokkum, in 1983 opgericht door Abram Ensel, is vandaag de dag

Biense Dijkstra. Het bedrijf startte in de jaren twintig als bouwbedrijf Dijkstra en

een allround bedrijf waar circa dertig mensen de meest uiteenlopende producten

groeide uit tot een omvangrijke onderneming met verschillende vestigingen. Begin

maken. Het bedrijf produceert onder andere staalconstructies voor de bouw, stijlvolle

2001 werden de bedrijven van beide broers samengevoegd. Tegenwoordig zijn

trappen en de bekende zwanen op de daken in de nieuwbouwwijk Zwanenwoud in

Bouwbedrijf Tj. Dijkstra, Plan & Projectontwikkeling Dijkstra en het eerder over-

Heerenveen. Door goede contacten met steeds meer uitdijende bouwondernemingen

genomen Aannemingsbedrijf Draisma Makkum en Houtkonstruktie Hogedijken

en een goede prijs-/kwaliteitverhouding, is het werkgebied gestaag opgebouwd. Het

vertegenwoordigt in Bouwgroep Dijkstra Draisma.

strekt zich uit van Noord-Nederland tot het westen van het land, dat momenteel een
groot deel van het kerngebied vertegenwoordigt.

Het werkgebied omvat de regio’s Dokkum, Bolsward, Heerenveen en de kop van
Noord-Holland. In 2001 heeft de Bouwgroep Dokkum definitief als vestigingsplaats

Architectonische meerwaarde

gekozen, mede omdat historisch gezien de onderneming een sterke band heeft

Hartog Ensel: “Omdat een architect door het gebruik van een computer nu veel meer

opgebouwd met deze regio. Bovendien is Dokkum een aantrekkelijke plaats met een

mogelijkheden heeft, is de complexiteit van een ontwerp eerder toe- dan afgenomen.

hoog voorzieningenniveau voor een groot verzorgingsgebied.

Dat maakt tevens de vertaling naar een goed uitvoerbaar product lastiger. Dat is juist
onze kracht; esthetisch verantwoorde producten construeren, zowel handmatig als

Geen eenrichtingsverkeer, maar een gezamenlijk doel

computergestuurd. Onze producten worden vaak niet verdoezeld in een gebouw,

“Met een goed idee naar de gemeente stappen, resulteert vaak in een gezamenlijke

maar vormen juist een architectonische meerwaarde. Dat is een uitdaging!”

beweging. Hier staat een persoonlijke benadering voorop.”

Jan Dijkstra, Bouwgroep Dijkstra Draisma:

Hartog Ensel: “De goede contacten die we

“In de regio Dokkum zijn de medewerkers van

met veel ondernemingen hebben opge-

het ‘hardwerkende soort’ met een hoog

bouwd, hebben ook alles te maken met de

moreel. Ziek is nog niet arbeidsongeschikt.

Friese werklust en mentaliteit. Men ziet ons

Daarom is ons verzuimpercentage gemid-

graag komen en ‘afspraak is afspraak’ is hier

deld lager dan twee procent per jaar.”

geen holle frase. Men doet er liever een
schepje bovenop!”

WERKEN MET PASSIE AAN PRECISIEPRODUCTEN

PRANGER-ROSIER IS MET 200 MAN TOCH EEN ECHT FAMILIEBEDRIJF

Wiebe van der Gang is instrumentenmaker in Dokkum. Met de jaren heeft hij zijn

Wat Yde Pranger en Jaap Rosier startten in 1967, is met ruim 200 medewerkers

bedrijf zien groeien. Van der Gang richt zich op hoogwaardige en hoognauwkeurige

uitgegroeid tot een grote onderneming in klimaat-, elektro- en sanitairtechniek en

halffabrikaten en instrumenten voor bijvoorbeeld de medische wereld en grote fabri-

beveiliging. Pranger-Rosier Installaties B.V. wordt nu geleid door Peter Pranger en

kanten als Philips. In het bedrijf worden producten gemaakt van RVS, non-ferro en

Nanne Rosier, ‘zonen van’, en is gevestigd in een nieuw gebouw in Dokkum. Naast

kunststoffen. De laatste twee jaar ontwikkelt Van der Gang ook horloges. Dit is geen

deze hoofdlocatie heeft het bedrijf nevenvestigingen in Drachten, Leeuwarden,

massaproduct, maar een knap staaltje van precisie en hoogwaardige kwaliteit. Aan

Sneek, Sexbierum en op Schiermonnikoog.

elk horloge wordt gemiddeld twee weken hard gewerkt, van het opzetten van het uur-

Het bedrijf opereert veelal in het Noorden, maar ook de Flevopolder en de kop van

werk tot en met de bevestiging van het lederen bandje. Helemaal handmatig samen-

Noord-Holland behoren tot het werkgebied. Nanne Rosier: “Kijkend naar de concur-

gesteld en met een gelimiteerde oplage van 250 exemplaren; exclusiviteit gewaar-

rentie kom je voor grootschalige projecten al snel bij de grote energiebedrijven

borgd.

terecht. Tussen deze ‘grote jongens’ hebben wij als zelfstandig familiebedrijf een
behoorlijke positie verworven en zijn wij inmiddels een vertrouwde naam. Dat is mede

Stug volhouden en kwaliteit blijven leveren

te danken aan de betrokkenheid van alle medewerkers, die een belangrijke basis

“Acquisitie doe ik zelf. Ik weet precies wat we kunnen en wat er wordt gevraagd. Het

vormen voor de dagelijkse gang van zaken.

vinden van goed personeel is nog wel eens lastig. Goede instrumentenmakers zijn

Voortkomend uit de cultuur van kleinschalige bedrijven is de kennis en ervaring met

dun gezaaid en willen ook niet altijd in het Noorden wonen. Je moet ze echt over een

‘de kleine klus’ nog lang niet verloren gegaan, ondanks het feit dat wij als totaal-

streep trekken. Maar als ze er zijn, dan blijven ze.”

installateur inmiddels actief zijn in alle marktsectoren. Tegelijk groot geworden en
klein gebleven, dat komt niet veel voor.”

Waar hiaten zijn,
bouwen we samen bruggen.

Wiebe van der Gang, Van der Gang Watches:

Nanne Rosier: “Een in het oog springend

“In 1990 ben ik heel eenvoudig gestart. Ik

project is bijvoorbeeld het oude Lindesstein-

heb langzaam het bedrijf opgebouwd tot wat

gebouw waarin wij nieuwe installaties hebben

het nu is. Nu moeten we naar een nieuw

geplaatst. Ook de technische installaties voor

pand omzien. Daarin is de gemeente ook een

het nieuwe Philipslaboratorium hebben wij

welkome gesprekspartner.”

voorzien van bijzondere technieken.”

Waar chaos is,
brengen we samen structuur.
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met veel ondernemingen hebben opge-

het ‘hardwerkende soort’ met een hoog

bouwd, hebben ook alles te maken met de

moreel. Ziek is nog niet arbeidsongeschikt.

Friese werklust en mentaliteit. Men ziet ons

Daarom is ons verzuimpercentage gemid-

graag komen en ‘afspraak is afspraak’ is hier

deld lager dan twee procent per jaar.”

geen holle frase. Men doet er liever een
schepje bovenop!”
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REGIO DOKKUM HET ONDERNEMEN WAARD!

WAT REGIO DOKKUM TE BIEDEN HEEFT

Het bestaande bedrijfsleven in de regio Dokkum wordt voornamelijk gedragen door

Wat regio Dokkum te bieden heeft? De 25.000 inwoners kunnen het u prima ver-

ondernemers die generaties lang aan het bedrijf hebben gewerkt. Van oprichting tot

tellen! Zij genieten iedere dag weer van het hoogwaardige woon- en leefklimaat van

uitbouw, resulterend in een sterk en gerenommeerd bedrijf.

de regio. Schone lucht, onvervuilde horizons, rust en ruimte. Dat zijn de waarden van
deze regio!

De echt-Dongeradeelse bedrijven zijn de dragers en de ambassadeurs van ons
ondernemersklimaat. Een klimaat dat gekenmerkt wordt door een hoog arbeids-

Wat regio Dokkum te bieden heeft? De vele honderden ondernemers kunnen het u

moraal, loyaliteit, saamhorigheid, betaalbare woonkwaliteit, veiligheid en sociale

prima vertellen! Zij genieten iedere dag weer van het hoogwaardige ondernemers-

borging.

klimaat van de regio. De hoge arbeidsmoraal, de loyaliteit, saamhorigheid, veiligheid
en sociale borging. Dat zijn de waarden van deze regio!

Zij hebben dan ook aangetoond groot te kunnen worden in een regio die geografisch
gezien op het eerste gezicht iets minder aantrekkelijk lijkt dan kernen als Drachten,

Wat regio Dokkum te bieden heeft? De 200.000 gasten die de regio bezoeken

Heerenveen en Leeuwarden… U weet inmiddels beter! Regio Dokkum: het onder-

kunnen het u ook prima vertellen! Zij genieten ieder jaar weer van het hoogwaardige

nemen waard!

recreatieklimaat van de regio. De Staandemastroute, Het Nationaal Park
Lauwersmeer, het Wad, het terpen- en dijkenlandschap, de monumentale binnenstad
van elfstedenstad Dokkum en Bonifatius. Dat zijn de waarden van deze regio!

Wordt het ook voor u,
na wikken en wegen,
een weloverwogen wagen?
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Beken
kleur: kiessheep
voor auctioned off one quite
The progressive
gemeente Dongeradeel!
purple dog, but two dwarves tastes five subways. Putrid chrysanthemums gossips.
Afghanistan auctioned off the mostly irascible
dog, although umpteen tickets cleverly towed.
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