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kennismaking met Bouwgroep Dijkstra Draisma 



KENNISMAKING MET BGDD 

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma behoort tot de  

40 grootste bouwbedrijven van Nederland.  

Qua solvabiliteit behoren we bij de landelijke  

top 3. Dit komt omdat we al het kapitaal in de  

onderneming stoppen. Juist dat maakt het  

verschil in deze tijd. 

 

Onze onderneming dankt haar groei aan de resultaatgerichte benadering van 

de vraagstukken van onze klanten. Wij stellen ons flexibel op, zijn 

kostenbewust, werken probleemoplossend en zijn betrouwbaar in de uitvoering 

en oplevering van onze werken.  

 

Het samengaan van de voormalige bedrijven “Dijkstra” en “Draisma” in 2001 

heeft ons in staat gesteld naast kleinere ook zeer ambitieuze projecten te 

kunnen ontwikkelen en te bouwen. 



FEITEN 

  * Twee directeuren: de broers Jan & Biense Dijkstra 

  * Twee vestigingen: Bolsward & Dokkum 

  * Eigen timmerfabriek en houtskeletbouwfabriek 

  * Eigen grote materieeldienst en groot wagenpark 

  * Werkgebied: Noord-Nederland en alle waddeneilanden 

  * 250 vaste personeelsleden 

  * Omzet 2012: 97 miljoen euro 

 

   

 

     

 



BIJZONDER 

 

  * In 2009 de Gouden Gazellen Award gewonnen van Financieel Dagblad 

  * In 2010, 2011 en 2012 door Deloitte benoemd tot Best Managed Company 

 

 

Kenmerken: 

Korte lijnen, betrokken, daadkrachtige aanpak, dynamisch, 

betrouwbaar, oplossingsgericht, allround bouwer. 

 

 



MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 

Bieden langdurig werkzoekenden een kans d.m.v. leer- werktrajecten 

In dienst nemen Wajongeren / herintreders / kansloze jongeren op de arbeidsmarkt 

Erkend leerbedrijf / leerling bouwplaats 

Nauwe samenwerking Praktijk Opleiding Bouw  

Lid van het SHB (Samenwerking Herintreding Bouwvakkers) 



kennismaking met TWA architecten 













TWA architecten en Bouwgroep Dijkstra Draisma 

Publieksprijs & Juryprijs  

“Mooi Goedkoop Wonen Jabikswoude” 



Stedenbouwkundige visie Burgwerd 



stedenbouwkundige kwaliteiten 



























WONINGMARKT-ANALYSE BURGWERD 

 

vraag naar Starterswoningen i.v.m. leefbaarheid dorp / school 

vraag naar Seniorenwoningen, zie dorpsvisie 

 































CONCLUSIE 

 

dorpsvisie: 

vraag naar starterswoningen i.v.m. leefbaarheid dorp / school 

vraag naar seniorenwoningen 

 

onze visie: 

 betaalbare starterswoningen, vanaf € 157.000,- VON 

 betaalbare seniorenwoningen door “plus” pakket aan te bieden 

 grondprijs vrije kavel maximaal € 110,- excl. BTW / m2 



Vragen? 

Presentatie 15 maart 2013 


