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Bouwbedrijf Postma is als familiebedrijf al ruim een eeuw een       

begrip in Noord-Nederland.  

We realiseren zowel houtskelet– als traditionele woningen. Dit 

doen we met veel plezier onder eigen architectuur, maar ook 

voor andere architecten en zakelijke opdrachtgevers. 

De broers Klaas Herman en Jurjen staan vandaag - als vierde       

generatie aan het roer van ons allround bouwbedrijf. De bouw-

sector is altijd onderhevig geweest aan grote veranderingen:                     

alle generaties Postma hebben op hun beurt voor uitdagingen      

gestaan.  

Het anticiperen op deze ontwikkelingen en het blijven        

voorlopen is telkens een belangrijke pijler onder het succes 

geweest van  Bouwbedrijf Postma. En dat is het nog steeds! 

Vakmanschap, deskundigheid en betrokkenheid vormen het         

fundament van Bouwbedrijf Postma. Tel daarbij op de drive 

om het samen met de klant zo goed mogelijk te doen, en je 

hebt het DNA van ons familiebedrijf te pakken! 

 

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen op: 

www.Bouwbedrijfpostma.nl 

   Al 35 woningen door Postma in Blitsaerd 

De afgelopen jaren heeft bouwbedrijf Postma hier al ruim 35 

vrijstaande woningen gebouwd. Door onze ervaring met   

bouwen op Blitsaerd zijn wij goed thuis in de eisen en kent het 

beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan geen geheimen voor 

ons. 

           Kwaliteit staat voorop 

De woningen van Bouwbedrijf Postma staan bekend om een  

degelijke bouwkwaliteit en hoogwaardig materiaalgebruik.  

Daarnaast zijn de woningen van Bouwbedrijf Postma door de 

hoge isolatiewaarde zeer energiezuinig!  

               Ons ‘’Droomhuis’’ 

Bij de ontwerpen van Bouwbedrijf Postma zijn er vele               

mogelijkheden om je ideale droomhuis te creëren. Er zijn veel 

opties mogelijk in de maatvoering en u kunt de woning naar 

eigen wens indelen. Vanaf de eerste schets tot en met de  

oplevering van de woning staan wij je met raad en daad bij. 

         Oastkern 2 

 9288 XJ Kootstertille 

   T: 0512 - 33 21 73 

   Info@bouwbedrijfpostma.nl 

   www.bouwbedrijfpostma.nl 

Vraag ons gratis inspirerende woonmagazine ‘’HUIS’’ aan. 



Welstandsrichtlijnen 

Hoofdvorm  één bouwlaag dan wel één bouwlaag met  

  ondergeschikte opbouw/verdieping 

Compositie  oppervlak verdieping = maximaal 75% van  

  oppervlak begane grond 

Kapvorm  vrij maar ondergeschikt 

Dakhelling maximaal 50 graden of plat 

Welstandsrichtlijnen 

Hoofdvorm  één of twee bouwlagen met kap 

Compositie  enkelvoudig of samengesteld, traditioneel 

                             platte daken ongeschikt 

Kapvorm  dwars en langskappen 

Oriëntatie straatgericht 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met één van onze adviseurs Jan Homan of Rene Leerstra via 0512 - 33 21 73 



Welstandsrichtlijnen 

Hoofdvorm  één of twee bouwlagen met kap 

Hoekkavels twee of drie bouwlagen met plat dak 

Compositie geschakeerd, platte daken ondergeschikt 

Hoekkavels kubistisch, derde bouwlaag maximaal 50% 

  van onderliggende verdiepingen 

Kapvorm  dwars en langskappen 

Oriëntatie straatgericht 

Welstandsrichtlijnen 

Hoofdvorm  één of twee bouwlagen met kap 

Compositie enkelvoudig en gestileerd. 

  Uitbouwen ondergeschikt 

Kapvorm  dwarskappen 

Oriëntatie straatgericht 

Welstandsrichtlijnen 

 

Deze wijk is welstandsvrij 

 

 

      ‘ Sleutel tijdens 

 de bouw!’ 
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