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De maatschappelijke betrokkenheid via Ynnatura mag best 
worden getoond. En dat kan: deelnemers aan Ynnatura hebben 
het recht het Ynnatura-logo als teken van deelname te voeren. 
Op briefpapier, folders, brochures of digitaal op bijvoorbeeld 
de website. Ook bestaat de mogelijkheid om ten behoeve 
van het eigen bedrijf kosteloos van een aantal diensten van 
It Fryske Gea gebruik te maken, zoals de vergaderruimte 
in het informatiecentrum bij het Ketliker Skar. Zie voor de 
mogelijkheden op pagina 5 in deze nieuwsbrief.

Gedurende haar bestaan heeft de stichting Ynnatura de realisatie 
van diverse projecten van It Fryske Gea mede mogelijk gemaakt. 
Maatschappelijke participatie waarmee deelnemende organisaties 
kenbaar maken dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de Friese 
natuur. Voorbeelden uit het verleden betreffen de restauratie van 
het veensluisje in de Lendevallei, de bouw van een zwaluwwand in 
het Easterskar en de realisatie van een vlonderbrug op Ameland. 
Momenteel wordt gewerkt aan een uitzichtheuvel in de Grutte Wielen 
en een uitkijkpunt in het Bûtefjild.

IN DEZE UItGAVE:

Directeur Willem Feenstra is ervan overtuigd dat een integratie 
van bedrijf en natuur de toekomst heeft. “Fryslân kent gelukkig 
nog veel mooie plekken met veel natuur. Daar moeten we zuinig 
mee omgaan. Ik ben daarom blij met een vereniging als It Fryske 
Gea die er goed voor zorgt. Maar ook als ondernemer moeten 
we goed rentmeesterschap tonen en de aarde behouden voor 
toekomstige generaties.” In zijn bedrijf Heiwo B.V. voegt hij de 
daad bij het woord.

Ynnatura wil het Friese bedrijfsleven en hun medewerkers 
bewust maken van de mogelijkheden om een bijdrage te leveren 
aan het Friese landschap. Dat doet ze o.a. met het speciale 
project “Samen investeren in biodiversiteit” op bedrijventerrein 
Westkern/Skûlenboarch bij Kootstertille. Inmiddels nemen bijna 
alle hier gevestigde bedrijven deel en hebben ook de gemeentes 
Achtkarspelen en tytsjerksteradiel “ja” tegen het project gezegd. 
Ook door bedrijven van elders uit Fryslân wordt interesse getoond.

Carroseriefabriek Heiwo te Wolvega

Vlonderbrug op Ameland

Informatiecentrum bij het Ketliker Skar

Zicht op Westkern vanaf Skûlenboarch
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MEIMAAND GROEIMAAND!

Het Griekse woord μαια (maia) betekende oorspronkelijk moeder en later vroedvrouw 
(μαιεια-maieia). De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin opdat zij de dingen van de 
natuur zou laten groeien. Zij noemden de meimaand (Maius in het Latijn) naar haar. 

Vanuit deze wijsheid is het begrijpelijk dat wij allemaal er graag op uit trekken in deze maand om rond te 
struinen in de vele natuurgebieden die Friesland ons biedt. Als gevolg van corona zijn er meer mensen dan ooit 
die wandelend, fietsend of varend van de natuur genieten en naar verwachting dat ook in de toekomst zullen 
blijven doen. De natuur wordt als het ware herontdekt.

In deze nieuwsbrief nemen wij je mee met de laatste ontwikkelingen van het project “Samen investeren in Bio-
diversiteit” op het bedrijventerrein Westkern/Skûlenboarch bij Kootstertille waaraan inmiddels het merendeel 
van de daar gevestigde bedrijven deelneemt.

Maar ook op andere locaties in onze provincie vinden we bij bedrijven de zorg voor de natuur terug. Lees bij-
voorbeeld het inspirerende interview met onze donateur Willem Feenstra, die onderstreept hoe goed rent-
meesterschap als ondernemer mogelijk is.

twee jaar geleden kon met steun van Ynnatura een webcam worden geplaatst bij het nest van een zeearend 
in natuurgebied De Alde Feanen. Ook dit jaar is het nest weer bewoond en volgen wekelijks meer dan 8.000 

unieke bezoekers hoe twee jonge zeearenden worden gevoerd. 
Unieke beelden waarvoor menigeen terugkomt om niets te 
missen. Volg het ook op www.itfryskegea.nl/zeearend

tot slot nodigen wij jullie alvast uit voor een bijzondere ont-
moeting op vrijdagmiddag 10 september. Niet via teams of 
Zoom, maar deze keer op de uitkijkheuvel in de Ryptsjerk-
sterpolder. Daar wordt momenteel een prachtig uitkijkpunt 
gerealiseerd dat wij dan graag met elkaar officieel in gebruik 
nemen. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.

Ik vertrouw graag op een mooie meimaand, een stralende 
zomer en dat wij elkaar in goede gezondheid in september 
mogen ontmoeten.

   

Wij geloven dat het Friese bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van het Friese land-
schap. Wij willen dat dit landschap, de natuur, onze leefomgeving, hét voorbeeld voor de rest van Nederland 
wordt en daarom mobiliseert en inspireert Ynnatura het Friese bedrijfsleven en zijn medewerkers om hier 
actief aan bij te dragen.

Deze bijdrage is in 1995 in de basis gestart met de oprichting van de stichting “Ynnatura, bedrijven voor It 
Fryske Gea”. Door als ondernemer Ynnatura te ondersteunen, adopteer je als het ware het Friese landschap. 
tientallen bedrijven nemen deel aan dit sterke netwerk. Spreekt dit aan? Dan is Ynnatura zonder twijfel ook 
een passend “bedrijfsterrein” voor jouw organisatie.

Voor meer informatie: www.ynnatura.nl

Kor Bolhuis, voorzitter
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Het Bûtefjild

Uitkijkpunt Ryptsjerksterpolder in aanbouw

Natuurgebied De Grutte Wielen ten noordoosten van 
Leeuwarden laat zien dat verantwoord natuurbeheer 
en recreatie goed samen kunnen gaan. Het is een 
veelzijdig wandelgebied en de waterpartijen zijn bij 
watersporters geliefd. Echter bleek de uitkijkheuvel in de 
Ryptsjerksterpolder dringend toe aan renovatie. 

Met financiële steun van o.a. Ynnatura ontstond de 
mogelijkheid om een nieuw uitkijkpunt te realiseren. 
Uitgangspunten waren dat bezoekers maximaal moeten 
kunnen genieten van het uitzicht, goed moeten worden 
voorzien van relevante informatie en bij slecht weer 
moeten kunnen schuilen onder een afdak van een eenvoudig, 
vandalismebestendig bouwwerk dat past in de omgeving. Zo ontstond een ontwerp met een zuidwester 
dakconstructie gedragen door een stalen kolom. De stenen muurtjes van zwerfkeien geven de relatie van het 
gebied aan met de vroegere ijstijd.

Safe the date:
Op vrijdagmiddag 10 september wordt de nieuwe uitkijkheuvel officieel in gebruik genomen tijdens een excursie 
van Ynnatura. U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging, maar noteert u dit alvast in uw agenda!

Het Bûtefjild ten zuidoosten van Gytsjerk bestaat uit 
meerdere delen die allemaal wat anders te bieden hebben. 
Het natuurgebied kent veel variatie, van schrale graslanden 
tot open waterplassen. Deze verscheidenheid aan 
landschapstypen trekt verschillende plant- en diersoorten 
aan. Zo is het Bûtefjild ook het domein van de otter. Dit 
speelse waterdier profiteert van de goede waterkwaliteit. 
Andere bewoners zijn reeën en vossen. Daarnaast zijn 
vrijwel alle roofvogels te spotten in dit gebied.

Om dit rustig te kunnen bespieden, wordt momenteel met 
financiële steun van o.a. Ynnatura aan het Koekoekspaed, 
een fietsroute waar veel publiek langskomt, door It Fryske 
Gea samen met de gemeenten tytsjerksteradiel en Dantumadiel een uitkijkpunt gerealiseerd.

Van beide projecten kan het publiek naar verwachting al voor de zomer gebruik maken.

StEUN VOOR PROJECtEN 

De stichting Ynnatura biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te verbinden met het werk van 

de natuurbescherming in Fryslân door concrete en herkenbare projecten van It Fryske Gea te ondersteunen. 

Zoals momenteel de renovatie van een uitzichtheuvel en de realisatie van een uitkijkpunt.
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SAMEN INVEStEREN IN BIODIVERSItEIt

Om de afname van biodiversiteit om te zetten in een 
toename, is Ynnatura op bedrijventerrein Westkern/
Skûlenboarch bij Kootstertille een bijzonder pilot- 
project gestart om de biodiversiteit te verbeteren. 
Binnen het project “Samen investeren in 
biodiversiteit” kunnen bedrijven, bijgestaan door 
de projectleider van Ynnatura en medewerkers van 
ecologisch bureau Faunax uit Leeuwarden, volledig 
ontzorgd met de uitvoering van een voor hun specifiek 
opgesteld biodiversiteitsplan aan de slag. 

De resultaten worden gemonitord en in 
samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein 
zal er onderzoek worden gedaan naar de impact 
die verbetering van de biodiversiteit heeft op de 
medewerkers en de leefomgeving. Naast een nul-

monitoring zullen tellingen worden gedaan om de 
veranderingen in biodiversiteit zorgvuldig in kaart te 
brengen. Er wordt daarbij gekeken naar het aantal en 
de diversi- 
teit aan insecten, bloemen en planten. Om de 
opgedane kennis verder te verspreiden, maken ook 
netwerkbijeenkomsten deel uit van dit unieke project 
dat loopt tot eind 2022.

Inmiddels participeren de volgende bedrijven in 
het project: Stertil B.V., N.V. Nederlandse Gasunie, 
Weboma B.V., Asfalt Productie Kootstertille 
B.V., Van Assen Sloopwerken & Recycling B.V., 
Brouwer & Brouwer B.V., VBI Schuilenburg B.V. 
en Combex B.V. Met genoemde bedrijven zijn de 
eerste gesprekken over de per bedrijfsterrein te 
ontwikkelen biodiversiteitschets gevoerd en is het 
ontwikkelingsproces in werking gesteld. Ook de 
gemeentes Achtkarspelen en tytsjerksteradiel 
hebben groen licht aan het project gegeven en er 
heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met de 
betreffende beleidsmedewerkers openbaar groen. 
Ook zijn de medewerkers van bureau Faunax met 
de nul-monitoring van het totale bedrijventerrein 
gestart.

Meer partijen zijn belanghebbende van het 
betreffende gebied. Zo zijn ook Plaatselijk 
Belang Kootstertille, hengelsportvereniging “De 
Rietvoorn” en “Natuerlik Ferskaet” (een project 
van Landschapsbeheer Friesland en Friese Milieu 
Federatie) bij het project betrokken en is er ook 
contact gelegd met “Enerzjyk Skûlenboarch” 
(de initiatiefnemers van de transformatie van de 
voormalige zandwinplas bij Eastermar). Naast 
financiële bijdragen van de betrokken bedrijven 
wordt voor het project financiële steun ontvangen van 
Stichting FB Oranjewoud, It Fryske Gea, de Provincie 
Fryslân en is een subsidieaanvraag voor LEADER 
Noordoost Fryslân in behandeling.

Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein is positief. Een grotere verscheidenheid in flora en 

fauna bevordert de leef- en werkomgeving, het leidt voor de werknemers tot minder stress en 

meer beweging en daardoor tot een hogere productiviteit en minder verzuimdagen. En het is tevens een 

prachtig visitekaartje voor klanten en zakenpartners.

Draaikom bij Westkern

Combex B.V. op bedrijventerrein Skûlenboarch
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EEN tEGENPREStAtIE: MAAK ER GEBRUIK VAN!

Een bedrijf mag de maatschappelijke betrokkenheid via Ynnatura best tonen. En dat kan: donateurs van Ynnatura 

hebben het recht het Ynnatura-logo als teken van de ondersteuning te voeren. Bijvoorbeeld op briefpapier, folders, 

brochures of digitaal op de website of de digitale nieuwsbrief. Ook is het mogelijk om ten behoeve van het eigen 

bedrijf kosteloos van een aantal diensten van It Fryske Gea gebruik te maken, zoals:

 ● Een speciale excursie voor directie, raad van 

commissarissen, het management of bijzondere relaties 

van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een vaar- of 

wandelexcursie zijn. Zo beschikt It Fryske Gea bijvoorbeeld 

over een excursieboot voor een boeiende vaartocht, maar 

ook over kano’s. It Fryske Gea verzorgt dan de begeleiding 

en de boot; eventuele cateringkosten zijn voor de aanvrager.

 ● Een keer vergaderen op een bijzondere locatie? It Fryske 

Gea beschikt op vier verschillende locaties over een 

bijzondere accommodatie geschikt voor een vergadering of 

bijeenkomst. Alle locaties staan in rechtstreekse verbinding 

met een prachtig natuurterrein: De Alde Feanen, Noard 

Fryslân Bûtendyks, het Ketliker Skar en het Mandefjild. 

Zo is het mogelijk als onderdeel van het programma of 

na afloop de natuur te verkennen onder leiding van een 

enthousiaste gids. De accommodatie en de excursie 

bieden wij graag aan; eventuele cateringkosten zijn voor de 

aanvrager. 

En voor de contactpersoon (en partner) persoonlijk:

 ● organiseert Ynnatura graag een speciale ‘donateursmeeting’ in één van de natuurterreinen van It Fryske Gea.

 ● en ‘last but not least’: het jaarlijkse uitstapje. Eén keer per jaar worden de donateurs (en hun partners) van de 

Stichting Ynnatura uitgenodigd voor een zeer bijzondere activiteit!

Voor excursiemogelijkheden en vergaderlocaties zie ook: www.itfryskegea.nl

Geïnteresseerd? Neem contact op met Annemarijke Haaima via: info@studiohaaima.nl

Vergaderlocatie in It Beekpronkje

Voor de zomer wordt een gezamenlijke 
bijeenkomst georganiseerd tijdens welke 

een tussenrapportage van de nul-monitoring, 
een blauwdruk voor een biodiversiteitschets voor 

een individueel bedrijfsterrein en de conceptschets 
voor het totale bedrijventerrein - inclusief de 

openbare ruimtes - Westkern/Skûlenboarch worden 
gepresenteerd.

Voor meer informatie: theun Wiersma (projectleider),  
mail: t.wiersma@ynnatura.nl

Op stap in de natuur
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INtEGRAtIE VAN BEDRIJF EN NAtUUR IS DE 

tOEKOMSt

Hij wilde vroeger graag boswachter worden. “Ik ben 
toevallig in mijn functie gerold. Nu ben ik directeur 
en dus geen boswachter, maar ik kan gelukkig wel 
wat voor de natuur doen.” Aan het woord is een 
enthousiaste Willem Feenstra, directeur van Heiwo 
B.V. te Wolvega.

Carrosseriefabriek Heiwo (afgeleid van de 
naam van de vroegere wagenmakerij Heida te 
Wolvega) is gespecialiseerd in de productie van 
koel- en vriestrailers. Voor bijvoorbeeld bloemen, 
voedingsmiddelen, luchtvracht en vleesvervoer. “Wij 
zijn een allround carrosseriebouwer, specialist in het 
opbouwen. Doordat we de te gebruiken composiet 
sandwichpanelen zelf verlijmen, ontstaat er een 
optimaal product. In het koel- vriessegment zijn 
wij dan ook marktleider onder de Nederlandse 
bouwers.”

Feenstra (58 jaar), wonend met zijn gezin in Wolvega, 
is opgegroeid in Grou. “Daar is mijn liefde voor de 
natuur ontstaan. We woonden midden tussen de 
boerderijen en een jaarlijks hoogtepunt was voor mij 
de filmavond die Fûgelwacht Grou organiseerde.” 
Nu maakt hij in de weekenden  graag een wandeling 
door de natuur, bijvoorbeeld in de Lendevallei. 
“Ik hou van de Friese natuur en probeer die liefde 
ook over te brengen op mijn twee dochters. Ik leer 
ze bijvoorbeeld het verschil tussen verschillende 
soorten planten.” 

Hij leerde zijn bedrijf kennen tijdens een stage voor 

zijn studie autotechniek aan de HtS te 
Apeldoorn. Na zijn opleiding kon hij bij 
Heiwo aan de slag als chef reparatie 
afdeling, twee jaar later gevolgd door de benoeming 
tot bedrijfsleider. In 1990 ontstond de mogelijkheid 
samen met vier collega’s het bedrijf over te nemen. 
“Ik was de jongste met als gevolg dat ik als enige nog 
over ben als eigenaar en directielid van het bedrijf 
met ook een repair-afdeling in Maasdijk en in totaal 
ca. 110 medewerk(st)ers.”

Duurzaamheid en de zorg voor het milieu staan 
bij Heiwo hoog in het vaandel: “Doordat wij 
geen concessie doen aan de kwaliteit, heeft het 
product een langere levensduur en kent minder 
onderhoudskosten. En door het hoogwaardige 
polystyreen dat we als isolatiemateriaal gebruiken, 
krijg je een betere isolatie en dus is er minder 
energie nodig.” De bedijfsgebouwen van Heiwo 
in Wolvega zijn voorzien van in totaal 2.200 
zonnepanelen, goed voor 500.000 kW. “Daarmee 
kunnen we voor 100 % aan onze jaarlijkse 
energiebehoefte voldoen. Daarnaast wordt in de 
productiehallen hoogwaardige LED-verlichting 
gebruikt wat zorgt voor 20% verlaging van ons 
energieverbruik.”

Feenstra is ervan overtuigd dat je als bedrijf ook je 
verantwoordelijkheid moet nemen. “Het gaat om  
waarden, normen en kennis. Liefde voor de natuur 
hoort daar ook bij. Dat moet je aan de buitenkant 
van je bedrijf ook laten zien. Als ondernemer heb 
je ook een voorbeeldfunctie. We moeten goed 
rentmeesterschap tonen, de aarde behouden voor 
toekomstige generaties! Natuurlijk moet je als bedrijf 
positief draaien, maar bijvoorbeeld de inrichting 
van een bedrijfsterrein kan vaak wel anders. Zo 
hebben wij voor ons gebouw speciale plantenbakken 
staan, gemaakt van Corten-staal en gevuld met 
lavastenen en planten wat ervoor zorgt dat er 
jaarrond wat groens te zien is. Ook werken we volop 
aan afvalscheiding en zijn de oplosmiddelen allemaal 
vervangen door milieuvriendelijke producten. Wat we 
kunnen doen, dat doen we. Een wens die er nog ligt, 
betreft de aanplant van meer bomen. Ik kijk daarom 
ook met belangstelling naar het biodiversiteitsproject 
zoals dat bij Kootstertille van start is gegaan.”

Willem Feenstra
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Arend Kolhoff   

NIEUW BEStUURSLID MEt HARt VOOR DE 

NAtUUR

“Ik ben graag  in de natuur. Of het nu wandelend is 
of fietsend. Ik geniet altijd volop. Ik vind het dan ook 
fijn dat ik mij kan inzetten voor het behoud ervan.” 
Aan het woord is een enthousiaste Arend Kolhoff, 
sinds kort bestuurslid van de stichting Ynnatura. 

“Ik ben 57 jaar, vader van vier kinderen en woon 
met veel plezier in Heerenveen waar ik ook ben 
opgegroeid. In 1993 heb ik mede de internationale 
afdeling van de Commissie voor de milieueffectrap-
portage (MER) opgericht. Daar werk ik nu met veel 
plezier als projectleider.”
Hij legt uit: “Dat is die onafhankelijke commissie die 
MER-en beoordeelt voor grote private en publiek 
projecten in Nederland, zoals de aanleg van vlieg-
veld Lelystad of grote windparken op zee. Met een 
aantal collega’s ondersteun ik overheden in landen 
zoals Bangladesh en Kenia bij het verbeteren van 
de MER-en met als doel om milieuvervuiling zoveel 
mogelijk te beperken en milieuwinst in brede zin te 
optimaliseren. Dat werk doe ik met veel plezier en 
het combineert mooi met mijn interesse voor natuur 
en mensen in andere landen.”

Daarnaast is Kolhoff ook altijd actief gebleven in 
Fryslân. “Als lid van het bestuur van de Friese 
Milieufederatie en als vertegenwoordiger namens 
de natuurorganisaties in het landinrichtingsproject 
Oranjewoud-Katlijk. Dan zit je met de vertegen-
woordigers van andere belangenorganisaties om 
tafel en moet je er samen uit komen.” Dat betekent 
volgens hem goed luisteren, onderhandelen en 
soms met de vuist op tafel slaan. “Het  project heeft 
veel opgeleverd voor natuur en landschap in Oran-
jewoud-Katlijk, zoals de uitbreiding van de Ketliker-
heide en de verbinding met de bossen van Oranje-
woud. En door de aanleg van parkeerplaatsen is het 

bosgebied van Oranjewoud autoluw geworden. Ik 
ben trots op het resultaat en kan daar wekelijks van 
genieten als ik er wandel of fiets.”

Kolhoff ziet duidelijk een binding tussen het be-
drijfsleven en de natuur: “Het Friese bedrijfsleven 
is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van 
welvaart en welzijn in deze provincie en gelukkig zie 
ik dat dit steeds meer gebeurt met oog voor milieu 
en natuurwaarden.” Voor hem is natuur dan ook 
meer dan het bezoeken van een natuurgebied op de 
zondagmiddag. “Natuur en milieu is de kurk waarop 
onze samenleving drijft en voor mij betekent dit dat 
alle partijen hier zorgvuldig mee moeten omgaan. 
Ik vind het dan ook fantastisch dat een groeiend 
aantal bedrijven de handen ineen heeft geslagen en 
zich via Ynnatura wil inzetten voor projecten om de 
natuur in Fryslân verder te verbeteren. Ik wil daar 
graag mijn steentje aan bijdragen.”

Het bestuur van Ynnatura bestaat uit vijf personen. 
Eind 2020 nam Arend Kolhoff de bestuursfunctie 
over van Henk Dommerholt. Het bestuur van 
Ynnatura heeft Henk tijdens een bestuursvergade-
ring bedankt voor zijn gewaardeerde inzet voor de 
stichting.   

YNNAtURA ONLINE: WEBSItE EN FACEBOOK
De stichting Ynnatura heeft een eigen website en beschikt ook over een eigen facebookpagina. 
De website www.ynnatura.nl biedt u alle actuele informatie betreffende de projecten waaraan steun wordt ver-
leend, de donateurs, de activiteiten etc.  
De facebookpagina is bedoeld als een actief contactmedium voor donateurs en andere geïnteresseerden in  
Ynnatura. Onder andere foto’s van de activiteiten worden hier geplaatst.
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BEStUUR StICHtING YNNAtURA:
• K.D.E. Bolhuis (voorzitter)
• mw. A. Haaima (secretaris)
• mw. A. Bleckman (penningmeester)

• J.C. Bijlsma
• A. Kolhoff
• H.J. de Vries (adviseur)

Secretariaat Ynnatura 
Mevr. J.J. Backx
Klamp 17
8502 BK  Joure
Email: secretariaat@ynnatura.nl
Website: www.ynnatura.nl

Redactie: theun Wiersma Vormgeving: Dico de Klein

COMIté VAN AANBEVELING:
• drs. A.A.M. Brok  (commissaris van de Koning in de provincie Fryslân)
• drs. U. G. Hosper  (oud-directeur It Fryske Gea)
• dr.h.c. J.H.J. Paques  (oprichter en grootaandeelhouder van Paques Holding B.V.)

• Antea Group, Heerenveen

• APK B.V., Kootstertille

• Arcadis Nederland B.V., Assen

• Assurantiekantoor Siebe de Vries, 

Heerenveen

• BASF Nederland B.V., Heerenveen

• Brouwer & Brouwer B.V., Eastermar

• Camping It Wiid, Earnewâld

• Carosseriefabriek Heiwo B.V., Wolvega

• Combex B.V., Kootstertille

• Cruydt-Hoeck, Nijeberkoop

• De Friesland Zorgverzekeraar, Leeuwarden

• De Waard Grondverzet B.V., Zeewolde

• De Wit en Dijkstra Netwerk Notarissen, 

Sneek

• Eelerwoude Adviesbureau, Diever

• Frisia Zout B.V., Harlingen

• GroenLeven B.V., Leeuwarden

• Haaima Groep, Leeuwarden

• Home Center, Wolvega

• Jelle Bijlsma B.V., Giekerk

• Koninklijke Smilde B.V., Heerenveen

• Liander N.V., Duiven

• Makelaardij terpstra B.V., Heerenveen

• Matser Beheer B.V., Spier

• MUG Ingenieursbureau B.V., Leek

• NAM B.V., Assen

• Nederlandse Gasunie N.V., Groningen

• Noorderlinge Verzekeraars, Leeuwarden

• Okkinga Communicatie, Bolsward

• Raadsma IJzerhandel B.V., Dokkum

• Rabobank Drachten Noordoost Friesland, 

Drachten

• Rotshuizen Geense Advocaten, Leeuwarden

• SMG-Groep, Hasselt

• Stertil B.V., Kootstertille

• Stichting FB Oranjewoud, Oranjewoud

• Van Assen B.V., Kootstertille

• Van der Veen & Kromhout, Gorredijk

• VBI Schuilenburg B.V., Eastermar

• Weboma B.V., Kootstertille

• Wind Groep, Drachten

• Wurkz tS, Burgum
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