
“Die komt in het voormalige werkkamp de 
Beetse in Sellingen te staan”, vertelt 
Schoonewille. “Mooi dat zo’n historisch ge-
bouw daar terechtkan.” Bij de verhuisklus 
komt het vakmanschap van het team van 
Schoonewille ook mooi van pas. “De barak-
ken worden door de vrijwilligers van de 
Beetse zelf gedemonteerd onder supervisie 
van ons. We hebben er ons tot nu toe hard 
voorgemaakt dat ze bewaard zijn gebleven, 
en dit is gelukkig gelukt. We zullen één barak 
herstellen met de bestaande elementen uit 
de andere drie. Zo brengen we die in een nog 
originelere staat terug als-ie al was.” 

Een opdracht die het bedrijf wel is toever-
trouwd; niet voor niets werd het al regelma-

tig ingeschakeld door bijvoorbeeld Kamp 
Westerbork. Voor dat herinneringskamp res-
taureerden de medewerkers al eens treinwa-
gons. “En we consolideerden een woning 
van een kampcommandant. Consolideren is 
iets anders dan restaureren. Bij het laatste 
breng je het gebouw zoveel mogelijk in oude 
staat terug, terwijl we bij consolideren ervoor 
zorgen dat het gebouw niet verder aftakelt.”

OOK NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Naast het specialistische consolidatie- en 
restauratiewerk (“We waren bijvoorbeeld ook 
betrokken bij de restauratie van een gebouw 
van de Reddingsmaatschappij in Anjum, een 
beschermd dorpsgezicht”), houdt het team 
van Schoonewille zich ook bezig met regu-

liere, algemene bouwzaken. “Nieuwbouw, 
verbouw en onderhoud, dus”, vertelt de ei-
genaar. Het bedrijf telt inmiddels zeven me-
dewerkers, waarvan er vijf op bouwplaatsen 
in voornamelijk actief zijn. “Het gaat dan 
zowel om woningen als om bijvoorbeeld 
bedrijfspanden.”

Eén van de woningen die ze het afgelopen 
jaar onderhanden namen, was de nieuw-
bouw van de familie Schoonewille zelf. 
Letterlijk en figuurlijk een paradepaardje is 
het geworden. “We wonen er met veel ple-
zier. En het werken in het nieuwe be-
drijfspand bevalt ook prima!”  

www.bouwbedrijfschoonewille.nl

Bouwbedrijf Schoonewille verhuisd: 
“Veel meer ruimte”
“We zijn bijna een jaar bezig geweest met de bouw”, vertelt Gerwin Schoonewille van Schoonewille Bouw 
& Restauratie uit Tiendeveen. “We zijn maar 200 meter van de oude locatie verwijderd, maar hebben 
hier zoveel meer ruimte. Met mijn gezin woon ik op de nieuwe locatie, terwijl de werkplaats en kantoor 
er gevestigd zijn in een apart gebouw. Dat was voorheen wel anders, toen werkte ik gedeeltelijk vanuit 
huis.” En passant meldt Schoonewille ook nog eens de redding van één van de vier woonbarakken uit de 
Tweede Wereldoorlog, die op het nieuwe terrein stonden.
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