
Bouwbedrijf Broekman kijkt tot dusver  terug op een succesvol 2019. 
Afgelopen maart werd het bouwbedrijf uit Nijensleek uitgeroepen tot 
het Duurzaamste Bedrijf van Drenthe. Deze titel ontvingen ze voor de 
bouw van de energieneutrale koloniewoningen en de huidige ontwik-
keling van twee koloniewoningen zonder nutsaansluiting. 

Met circulair wordt bedoeld dat het bouwbedrijf nu en in de toekomst 
zo min mogelijk eindige grondstoffen – denk aan grondstoffen die 
bijdragen aan de co2 productie  hoeft te gebruiken. Bij elke aanvraag 
voor een bouwvergunning voor een nieuwe woning is een MilieuPresta-
tie Gebouwen (MPG) berekening verplicht. De MPG geeft aan wat de 
milieubelasting is van de materialen die in een nieuw gebouw worden 

Ook zijn ze een van de tien genomineerden die gaan strijden om de titel 
Drentse Onderneming van het jaar 2019. In oktober volgt de nominatie-
bijeenkomst waar ze de gelegenheid krijgen om zich te presenteren. Deze 
verkiezing onderstreept het belang van goed ondernemerschap voor de 
economie en de werkgelegenheid in Drenthe. Hilco Broekman is blij met 
deze nominatie. ‘Maar, onze vaste partners hebben natuurlijk mede 
gezorgd voor dit succes. Duurzaamheid behalen we samen,’ vindt Hilco. 

Het houtskeletbouwsysteem dat indertijd ontwikkeld werd voor de kolo-
niewoningen passen ze ook toe op alle nieuwe woningen. ‘We doen niet 
meer aan traditioneel bouwen, maar alleen houtskeletbouw. We merken 
dat mensen het koloniewoningconcept waarderen en we ontvangen 
steeds meer opdrachten om met dit systeem te bouwen. Dankzij een 
nieuwe hal kunnen we hier goed op inspelen: we hebben meer dan een 
dubbele capaciteit om onze prefab houtskeletbouw onderdelen te 
maken. Met deze uitbreiding denken we ook in de toekomst aan de vraag 
naar duurzame en circulaire bouw te kunnen blijven voldoen.’ 

Duurzame en circulaire bouw

Verminderen van milieubelasting

Meer informatie en contact: www.bouwbedrijfbroekman.nl

toegepast.  ‘Het houtskeletbouwsysteem is het minst milieubelastend. 
Daar willen we ook op vooruit blijven lopen door zo weinig mogelijk 
milieubelastende materialen te gebruiken en de CO2 uitstoot te ver-
minderen. Zo leveren  we een bijdrage aan het verminderen van de 
milieubelasting.’

Met de toenemende vraag naar woningen nam ook de behoefte aan 
kantoorruimte en nieuwe mensen toe. Na de bouwvak is de vacature 
voor een werkvoorbereider/calculator ingevuld. ‘Hij heeft hier vijf jaar 
geleden stage gelopen dus kent ons bedrijf. Een leerling die tot augus-
tus bij ons stage liep, leiden we nu op de werkvloer op. Hij gaat het hele 
proces van de houtskeletbouw doorlopen, van het allereerste begin tot 
het eind. Hij is gestart in de nieuwe hal en zo willen we hem opleiden tot 
werkvoorbereider/calculator houtskeletbouw. Qua mensen op kantoor 
hopen we dat we de organisatie zo hebben staan.’ Voor op de werkvloer 
blijven we op zoek naar vakbekwame mensen.
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