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Heeringa 
    onderbouwt bouwen 
             betekent:

• Eén vast aanspreekpunt

• Van ontwerp tot realisatie

• Advies in bouwtechniek, bouwfysica,  

   installaties en subsidies

• Meedenken met de opdrachtgever

• Vakkundige uitvoering door eigen en       

   betrokken medewerkers

• Garantie op alle werkzaamheden

• Gratis service check 1 jaar na oplevering 

• Een voorspoedige duurzame bouw!
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Bouwbedrijf Heeringa

Vanaf 1935 is Bouwbedrijf Heeringa gevestigd in 
Witmarsum, momenteel de derde generatie op de 
inmiddels derde locatie. Wij zijn actief in de duurzame 
woning-, agrarische en utiliteitsbouw. Van verbouwing 
tot een nieuw woonhuis of bedrijfspand. Onze eigen 
ontwerpafdeling is een duidelijke schakel binnen de 
organisatie.

“Heeringa onderbouwt bouwen”, wat betekent dat?

Kort gezegd, wij creëren, organiseren en realiseren. 
De opdrachtgever heeft één aanspreekpunt in het 
gehele bouwproces. Samen met de vakkundige en 
betrokken medewerkers proberen wij onze klanten 
te ontzorgen. Vanaf initiatief tot ingebruikname.Van 
verbouwing tot een nieuw bedrijfspand of woonhuis.

Kortom: een voorspoedige duurzame bouw!

Bouwbedrijf Heeringa ontwikkelt, bouwt en onderhoudt. 
Bij ons gaat kwaliteit hand in hand met echte 
betrokkenheid, volledige ontzorging en een nuchtere 
no-nonsense mentaliteit. Vakmanschap, korte lijnen en 
net die stap extra die u wenst bij de realisatie van uw 
duurzame bouwactiviteiten. 

Wooncomfort begint met 
duurzame keuzes

Waarom zou u uw woning verduurzamen? 
De voordelen op een rijtje:
• Een goed geïsoleerd huis heeft een gezond en 

aangenaam leefklimaat
• U verdient uw investering terug
• Onze overheid verstrekt aantrekkelijke subsidies
• Uw woning stijgt in waarde
• U draagt positief bij aan het milieu

Een energie neutrale woning wekt evenveel energie op 
als het verbruikt en heeft het hoogst haalbare A+++ 
energielabel. Steeds meer nieuwbouwwoningen worden 
energieneutraal gebouwd, maar ook als u een oudere 
woning heeft is het goed mogelijk om te wonen met 
zeer lage of zelfs helemaal geen energiekosten. 

De techniek heeft zich enorm ontwikkeld. Uw 
energierekening op (bijna) nul krijgen, bereikt u als uw 
huis wordt voorzien van een hoogwaardige isolatieschil 
in combinatie met moderne installatietechniek. 
Door duurzaam energie op te wekken, is het mogelijk 
uw woning tot nul-op-de-meter te verduurzamen. 

Weten wat er voor uw woning mogelijk is?

Maak gerust een afspraak om onze modelwoning, 
bouwjaar 1977 én energie neutraal, te bekijken.

Opdrachtgevers aan het woord

Familie Terluin over hun nieuw gebouwde woning:
“Wij hebben gekozen voor Bouwbedrijf Heeringa omdat zij 

eerder ook onze ligboxenstal hebben gebouwd. Door de goede 

ervaringen was de keuze gemakkelijk. De bouwbegeleiding is 

zeer goed. Zowel met de uitvoerder als met Heeringa zelf was er 

(bijna) wekelijks contact.”

Fam. Barentsen over hun verbouwde huisartsenpraktijk, 
nieuwbouw woning en verbouw vakantie woning:
“Bouwbedrijf Heeringa verbouwde onze huisartsenpraktijk, 

bouwde onze privé woning van de grond af op en toverde ons 

jaren 60 zomerhuis op Terschelling om tot een moderne villa. 

Het gemak van een eilander bouwbedrijf woog niet op tegen de 

betrouwbare kwaliteit van Heeringa.  

De uitvoerders werken hard en denken mee in maatwerk 

oplossingen.  Korte lijnen en een persoonlijke betrokkenheid 

maken ons een zeer contente klant.”

Fam.Zuidema over hun nieuwbouw woning:
“Vanaf het eerste contact met bouwbedrijf Heeringa tot en met 

de oplevering van onze nieuwe woning erg goed contact gehad 

met Menno Heeringa en alle andere betrokken werknemers.

Tijdens de bouw kon je altijd terecht bij de uitvoerder en was 

het geen probleem dat je regelmatig even kwam kijken naar de 

vorderingen. Ook kon je je vragen en opmerkingen kwijt. 

Bij het gehele bouwproces kon je zien dat ze veel aandacht 

schonken aan de kwaliteit die men wilde leveren en ging men 

netjes te werk.De oplevering was twee weken eerder dan gepland 

en alles volgens afspraak.“


