
Onze vakkundigheid,
als in BETON gegoten….

De 7 krachten van 
Gebr. De Koning

ontdek én benut onze specialiteiten

Niet alleen ons BETON heeft 
een enorme  DRAAGKRACHT

Wij leveren kwaliteit, 
daar staan wij voor.

Door heel 
Nederland 
zie je ons 
werk terug



“Snel maatwerk in het werk 
of geprefabriceerd, u vraagt en 
wij leveren.”
André Schijvenaars – Chef timmerwerkplaats

Gebr. De Koning heeft in de afgelopen jaren  
met succes een groot aantal civiele betonwerken 
uitgevoerd. 

Onder andere onderdoorgangen, tunnels, bruggen, kelders, viaducten 

en betonwerk voor waterbouwkundige werken, van kleine tot grote en 

van eenvoudige tot complexe projecten. Elke opdracht, hoe eenvoudig 

of complex ook, zien wij als uitdaging om er innovatief en oplossings

gericht mee aan de slag te gaan.

We spreken met de jongens van onze betonploeg in onze timmer, en  

prefabloods, het thuishonk van onze timmerlieden. Het mooie van ons 

werk is de afwisseling. We komen op veel plaatsen en maken veel diverse 

projecten. Timmerman Michel Melissant vindt de grotere werken het mooist 

maar ook remmingwerken en waterwerken staan hoog op zijn lijstje. 

DOOR HEEL NEDERLAND ZIE JE ONS WERK TERUG
Chef timmerwerkplaats André Schijvenaars  

ervaart een gevoel van trots als hij op zijn 

motor door Nederland tourt en het ene na 

het andere werk tegenkomt waar hij met zijn 

beton jongens een bijdrage aan heeft geleverd. 

En uitvoerder Gert Verhoeff vindt het samen

werken met zijn mensen een essentiële meer

waarde hebben, maar het is vooral heel mooi 

om iets met je handen te maken.

Daarnaast is het storten en 

ontkisten altijd een 

spannend moment,

gaat alles goed, en zijn die lastige hoekjes 

mooi geworden?

DRAAGKRACHT

Onze betontimmerlieden Martin, Alex en 

Michel steken elkaar aan met hun enthou

siasme, en zijn het gezamenlijk behoorlijk 

eensgezind eens, “als André het met zijn 

ploeg niet kan, kan niemand het.”

André zelf blijft er bescheiden onder, hij vindt 

het vooral een uitdaging om een betonproject 

beter, handiger en sneller voor elkaar te krijgen.



Onze vakkundigheid,

als in BETON gegoten….

“Wij leveren 
kwaliteit, 

daar staan 
we voor.”

Geen woorden maar daden, luidt de gevleu

gelde uitdrukking in Rotterdam. Anders  

gezegd: je kunt nog zoveel praten, uiteindelijk 

gaat het erom wat je doet of hebt gedaan.

Bij Gebr. De Koning zijn we trots op onze  

gedreven vakmensen, gewoon op wie ze  

zijn en wat ze doen. En dat is een waarheid 

als in BETON gegoten…

Als Civiele betonspecialist hebben wij u het volgende te bieden:

BETONTOEPASSINGEN

• BERGBEZINKBASSINS

• WATERKELDERS

• MACHINEFUNDATIES

• PREFAB BETONCONSTRUCTIES

• OVERKLUIZINGEN 

• OPHAALBRUGGEN

COMPLEET & SPECIALISTISCH BETONWERK 

• BRUGGEN

• VIADUCTEN 

• TUNNELS

• ONDERDOORGANGEN

• POMPGEMALEN

• PARKEERKELDERS

• SCHEEPSHELLINGEN

• DEKSLOVEN



Al decennialang zijn wij dagelijks in de 

betonbouw actief. We realiseren complete 

bruggen, viaducten, tunnels, onderdoor-

gangen en gemalen.

Het betonwerk is vaak onderdeel van een 

totaalproject. Wij zien de integraliteit als 

essentieel onderdeel van ons werk. Daarom 

benaderen wij uw project vanuit een geïnte

greerde procesorganisatie, waarbij ontwerp, 

engineering, uitvoering, onderhoud en  

beheer zijn vertegenwoordigd.

Wij zijn sterk in specialistisch geprefabriceer

de betontoepassingen. Wij leveren maatwerk,  

van ontwerp en berekening tot levering en 

plaatsing. Ons uitgebreide machinepark helpt 

ons hier enorm bij. De prefabricage vindt 

plaats onder geconditioneerde omstandig 

heden. Elementen tot max. 32 ton zijn geen 

probleem.

info@gebrdekoning.nl  -  www.gebrdekoning.nl

SPECIALISATISCH 

BETONWERK

PREFAB


