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Dak-, vloer- en spouwisolatie. Dat is waar Sijtsma 
Isolatie BV uit Zweins zich een meester in heeft 
gemaakt. “Vooral in renovatie, maar soms ook in 
nieuwbouw zie je onze mannen aan het werk”, zegt 
directeur Aant Buisman. Sijtsma bedient daarbij 
vooral de noordelijke markt, maar uitstapjes naar 
het westen of zuiden zijn het bedrijf ook niet 
vreemd.  

Project
Sijtsma werkt vooral voor (grote) aannemers, parti-
culieren en woningbouwcorporaties. Voor die laatste 
is het bedrijf momenteel bezig aan een project in het 
Friese Drachten. Aan het Voermanspad worden 53 
woningen energetisch en kwalitatief verbeterd, 
veelal van energielabel E/D naar B. Het betreft 
woningen van woningcorporatie WoonFriesland, 
met 21.400 vhe. “De corporatie laat samen met aan-
nemer Jorritsma Bouw de woningen opknappen zon-
der dat de bewoners daar een huurverhoging voor 
moeten betalen. Dat is uniek”, vindt Buisman.  

Isolatie
Hoge isolatiewaarde, nieuwe ramen, nieuwe daken, 
zonder dat de bewoners hun huis uit hoeven. “We 
leveren hier samen met Jorritsma een mooie presta-
tie”, vindt Buisman. “Wij isoleren in dit geval de 
gevels en vloeren met HR++ Termoparels van Termo-
komfort. Met de vloerisolatie behalen wij met 
slechts 15,5 cm al een RC van 2,5.  
Termokomfort staat bekend om zijn kwaliteit en 

innovaties. Zo hebben zij nu ook een 100% Biologi-
sche isolatieparel met dezelfde isolerende eigen-
schappen als Eps en minerale wol. Omdat die nieuwe 
Bio-parel Cradle to Cradle is gecertificeerd valt hij 
ook onder de Vamil-regeling en dit kan voor sommi-
ge opdrachtgevers voordelen opleveren.  Bovendien 
zijn al onze producten met de lijm geclassificeerd 
door TNO als brandklasse 1. Dat is bijzonder, niet 
veel bedrijven kunnen dat aantonen.”  

Samenwerking
Samenwerking Sijtsma Isolatie BV werkt graag 
samen met Jorritsma Bouw, ook op dit project.  
“Ze denken met je mee, en ook mooi, ze gunnen je 
wat. We kennen ze goed en het is altijd prettig 
samenwerken. Bovendien kunnen zij goed omgaan 
met de bewoners tijdens zo’n renovatie.” Ook over 
de corporatie is Buisman te spreken. “In deze tijd de 
huurders geen huurverhoging geven en wel hun  
huizen verbeteren, vind ik een mooi gebaar.”  

Ervaring
Als dochterbedrijf van Koston Nederland BV kan 
Sijtsma Isolatie BV bouwen op een schat aan kennis 
en ervaring. Koston verwerkt al meer dan 35 jaar de 
bekende Termoparel isolatiesystemen. Door een 
uniek bindmiddel toe te passen in de systemen  
hebben de producten een veel hogere kwaliteit en 
levensduur dan er met andere producten wordt 
bereikt.  

Controleren 
Het werken met de Termoparel isolatiesystemen,  
de indrukwekkende referentielijst van Koston  
Nederland BV en de ruime ervaring die zij hebben 
opgedaan, zorgen ervoor dat wij een deskundig 
advies kunnen geven aan al onze klanten.  
“Controleer altijd of er daadwerkelijk het product 
wordt gebruikt wat in het bestek staat beschreven”, 
zegt Buisman. “Er zijn helaas bedrijven die gewoon 
iets anders verwerken dan beloofd is. De klant zit 
dan achteraf met de gebakken peren. Wij kunnen na 
iedere klus de opdrachtgever recht in de ogen kijken 
en dat willen we zo houden!”

Na-isoleren loont. Niet alleen levert het de bewoner meer leefkwaliteit en een 
lagere energierekening op, ook woningcorporaties zijn druk in de weer om hun 
oude woningbestanden te upgraden naar hogere energielabels. 
Werk genoeg dus, ook voor Sijtsma Isolatie BV uit Zweins. 

“Controleer waar je voor betaalt”
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