
Het voormalig onderkomen van Het Fries Museum in Leeuwarden bestaat sinds afgelopen zomer uit 
24 koop- en huurappartementen. De monumentale panden aan de Turfmarkt, waarvan het oudste 
zelfs uit de vijftiende eeuw stamt, zijn volledig gerenoveerd. De nieuwe woningen van 50 tot 120 
vierkante meter en de gezamenlijke binnentuinen bieden modern wooncomfort. De buitengevels van 
de met elkaar in verbinding staande panden stralen nog altijd de rijke historische sfeer van weleer 
uit. Het complex draagt de toepasselijke naam ‘Het Museum’. 

Het Museum in Leeuwarden
Referentieproject

Modern wooncomfort in 
monumentale sfeer

 24 appartementen in voormalig museum
 Oppervlakte per appartement: 50 tot 120 m2

  Oplossing: Nefit ProLine NxT HR-ketel in elk  
appartement



Natuurlijk werd er bij de renovatie van de historische 
panden duurzame winst behaald, met name door 
vergaande isolatie. De klimaatinstallatie in de kelder, 
voorheen essentieel voor de conservering van kunstwer-
ken, werd verwijderd. Als nieuwe installatie voor verwar-
ming en warm water in elk van de 24 appartementen 
werd gekozen voor de compacte, energiezuinige Nefit 
ProLine HR-ketel. Een bewuste keuze van de projectont-
wikkelaar, die hier volop inzet op optimale woonruimte. 
Ewald richten ons met name op woningnieuwbouw en 
duurzame renovaties. Ewald Installatiebedrijf verzorgde 
in opdracht van bouwbedrijf De Vries alle installatietech-
nische werkzaamheden. Het bedrijf plaatste in de 
afgelopen jaren al heel wat Nefit oplossingen, waaronder 
met name veel EnviLine luchtwarmtepompen. Nefit is dan 
ook een bewuste keuze op basis van gegarandeerd goede 
kwaliteit en service.

Installateur met rijke historie
Ewald Installatiebedrijf kent net als het project in hartje 
Leeuwarden ook zelf een rijke historie. Het bedrijf werd al 
in 1914 opgericht in Leeuwarden en was decennialang 
puur gespecialiseerd in elektrotechniek. De vader van de 
huidige eigenaar Onno Wendelaar Bonga ging er in 1966 
werken en nam het bedrijf begin jaren tachtig over. Het 
werd het eerste BORG-erkende bedrijf in beveiliging en 
breidde uit naar brand-, camera- en toegangsbeveiliging. 
Onno nam het bedrijf in 2009 over van zijn vader. Om te 
groeien naar een allround installatiebedrijf werd een 
failliet installatiebedrijf in Surhuisterveen overgenomen. 

Elektrotechnische en beveiligingsactiviteiten en de 
aansturing van alle service en onderhoud vinden plaats 
vanuit de vestiging in Leeuwarden, in Surhuisterveen is de 
installatietak gevestigd. Het bedrijf richt zich met name 
op woningnieuwbouw en duurzame renovaties.

Opdrachtgever: Bouwbedrijf De Vries

Installateur: Ewald Installatiebedrijf

Specificaties:
Nefit ProLine NxT

 Kleinste HR-toestel (58 x 35 x 28 cm): past overal
 Energiezuinig
 Low Energy cv-pomp, laag standby-verbruik
  Multigasblok: klaar voor veranderde  

gassamenstellingen
 Betrouwbaar: continue bewaking met ProActive Plus 
 Flexibel: OpenTherm 
 Praktisch: waterbijvulmelding, snelvulunit (optie)
  Hoog comfort: traploos terugmoduleren op  

ruimtetemperatuur tot 20% van het totale vermogen.
  Zonder aanpassingen geschikt voor uitbreiding met 

duurzame systemen 
  Handige accessoires zoals een snelvulunit voor  

eenvoudig, snel en zonder lekkage (bij)vullen van  
uw cv-installatie

  10 jaar garantie op de warmtewisselaar
  Concentrische variant leverbaar

Nefit ProLine NxT HRC 24 (CT) HRC 24 (CT) HRC 30 (CT)

Gaskeur CW-klasse CW3 CW4 CW5

Liters per minuut van 600C 6 7,5 9

Liters per minuut van 400C 10 12,5 15

Hoogte in mm 580 580 580

Breedte in mm 350 350 350

Diepte in mm 280 280 280

Gewicht in kg 19 19 22

Communicatieprotocol Open Therm* Open Therm* Open Therm*

Energielabel

CE-kleur, Gaskeur HR en NZ.
* Let op: voor het aansluiten van een Nefit ModuLine of EasyControl  
thermostaat is de EasyControl Adapter nodig
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Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn 
mogelijk. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

https://professioneel.nefit-bosch.nl/professioneel/home-pro

