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FRIES PROVINCIEHUIS
terug in oude luister
Schilderscombinatie De Noordhoek Schilderwerken/Tijtsma Schilders voert al bijna een jaar

zich daar wel in vinden”, zegt Van Daalen. Bij het buitenwerk werden ook de

binnen- en buitenschilderwerk uit aan de monumentale panden van het nieuwe provincie-

leeuwen van het wapenschild en de
kroon boven aan de voorgevel door de

huis in Leeuwarden. Vooral het in oude stijl terugbrengen van zeven ‘pronkkamers’ en de

schilders gerestaureerd en verguld.
In oktober jongstleden gingen de schil-

restauratie van plafondschilderingen in de Statenzaal zijn hierbij de krenten in de pap.

ders aan de slag met het binnenwerk in
het vier etages tellende provincehuis. De
werkzaamheden bestaan uit zowel

In het centrum van Leeuwarden wordt

derscombinatie De Noordhoek Schilder-

restauratie- als renovatiewerk. “Daarom

volop gebouwd aan het nieuwe provin-

werken (Leeuwarden)/ Tijtsma Schilders

hebben we daar twee aparte teams voor

ciehuis van de provincie Friesland. De

(Workum). “Wij zijn beide twee midden-

samengesteld, met ieder een eigen voor-

nieuwbouw verrijst op en pal naast de

grote bedrijven, die voor het eerst de

man. Zo houd je een goede controle op

plek van het voormalige provinciehuis dat

koppen bijeen hebben gestoken om een

alle werkzaamheden in dit grootschalige

inmiddels is gesloopt. Alleen de monu-

grote klus als deze samen uit te kunnen

project”, stelt Van Daalen.

mentale panden, waaronder de Staten-

voeren”, zegt directeur Edgar van Daalen

zaal, zijn blijven staan en worden gereno-

van het 30 werknemers tellende De

R E N O VAT I E

veerd en geïntegreerd in de nieuwe huis-

Noordhoek Schilderwerken.

Het renovatiewerk in het provinciehuis is

vesting. Bouwcombinatie provinciehuis

Zijn collega, directeur Pieter Theo Tijtsma

heel divers. Van Daalen geeft een voor-

Fryslân, bestaande uit de aannemers Friso,

van Tijtsma Schilders (10 werknemers),

beeld. “Op de bovenste etage bevond

BAM en Koopmans, begon in februari

knikt. “Alleen hadden we dit grote pro-

zich vroeger de archiefruimte met een

2009 aan het grootschalige bouwproject,

ject nooit kunnen uitvoeren. Dan kun je

stalen roostervloer, welke een vochtige

dat in totaal 79,8 miljoen euro kost.

beter samenwerking zoeken. Zowel ons

atmosfeer moest voorkomen. Door de

bedrijf als De Noordhoek Schilderwerken

jaren had men deze vloer met hout weg

왔 Bij het buitenwerk
werden ook de leeuwen

SAMENWERKING

is specialist in restauratie- en renovatie-

laten timmeren. De architect wilde het

van het wapenschild en

Voor de uitvoering van het binnen- en

werk in onder andere monumentale

staalwerk echter weer terug in het zicht

de kroon op de voorgevel

buitenschilderwerk in en aan de monu-

panden. Dit vakmanschap kunnen we nu

brengen. Als afwerking hebben we daar

door de schilders

mentale panden van het Provinciehuis

prima bundelen in het provinciehuis.

Sigma Coltura WE Finish Satin, een water-

gerestaureerd en verguld.

koos de aannemersgroep voor de schil-

Bovendien deel je de financiële risico’s.”

gedragen, tweecomponenten, zijdeglanzende rolcoating op de bovenzijde van
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BUITENWERK

de vloer aangebracht. Het overige staal-

In mei 2010 begon de schilderscombina-

werk is gespoten met Sigma Nova Spray

tie met het buitenschilderwerk aan de

in een mosgroene kleur. “

monumentale gevels van het provincie-

De opdrachtgever, provincie Friesland, wil

huis . Alle houten gevelelementen en het

alle houtwerk, plafonds en wanden

lijstwerk werden in de hooglans lakverf

zoveel mogelijk terugbrengen in de oude

Sigma S2U Allure Gloss geschilderd. “Ons

kleuren van weleer. “Daarvoor heeft men

bedrijf heeft goede ervaringen met ver-

een speciale kleurarchitect voor het hele

ven van Sigma Coatings. In overleg met

project, zowel de nieuwbouw als de oud-

de opdrachtgever hebben we daar ook

bouw, ingehuurd. In nauw overleg met

bij dit project zowel binnen als buiten

ons en de provincie zijn de uiteindelijke

voor gekozen. Ook Tijtsma Schilders kon

kleurstellingen per ruimte bepaald”, zegt

