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Eén van de hoofdactiviteiten van Gebr. de Koning is het 
aanbrengen van funderingsconstructies. Al sinds 1962 

zijn we actief in deze tak van sport waarin we een grote 
specialistische kennis in hebben opgebouwd.

Onze gedreven vaklui staan voor u klaar met raad en 
daad, jarenlange ervaring zorgt ervoor dat alle funde-

ringstechnieken in perfectie voor u worden uitgevoerd.

FUNDERINGSWERKEN

ER ZIJN MEERDERE FUNDERINGS-
PLOEGEN EN KRANEN IN BEDRIJF 
BIJ GEBR. DE KONING. WE ZOEKEN 
DE JONGENS VAN DE 230-PLOEG OP.
Momenteel staat hun 60-tons kraan, de 
Hitachi KH-230, met een gieklengte van 
52 meter, gestationeerd in Vuren bij 
Gorinchem, om assistentie te verlenen 
bij een demonstratie met de Gyropress, 
een innovatieve en geavanceerde 
funderings-techniek van de Japanse 
fabrikant Giken.

Louis Both is vanaf de tijd dat hij van 
school ging al werkzaam als machinist. 
Hij werkt nu ongeveer een jaar bij 
Gebr. De Koning. Op de vraag wat zijn vak 
nu zo boeiend maakt volgt als antwoord, 
“de afwisseling,  je komt overal en elke 
situatie en werkveld is weer anders’. 
Het liefst slaat hij makelaar-geleid palen, 
“dat is echt het mooiste om te doen”. 

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar inno-
vatieve en inventieve manieren om het pro-
ces nog beter te laten verlopen, we gaan 
altijd voor de tien! Of dat nu op het gebied 
van Prefab-betonpalen is die we trillingsvrij 
gaan resoneren, of het maken van een com-
biwand met de revolutionaire Gyropress-
methode van Giken, we zoeken het tot op 
de bodem uit en bieden u zo de allerbeste 
oplossing voor uw project.
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“Fundatie is het 
begin van alles, zelfs 
de hoogste torens 
beginnen onder de 
grond”
Marco van de Werken
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werkplaats. En ook hier weer luidde het 
eensgezinde antwoord wat zijn werk zo 
boeiend maakt, “de variatie” en “fundatie 
is het begin van alles! Het buitenwerk geeft 
hem een gevoel van vrijheid en rust.  
Hij is erg leergierig en sluit op termijn een 
carrière, zoals zijn collega Lars, als Silent 
Piler operator zeker niet uit.

Normaal maakt Jan Kanselaar ook deel uit 
van deze ploeg, maar deze was als ervaren 
heier tijdelijk ingezet bij een ander project. 
Maar we willen hem hier zeker noemen  
omdat hij als zeer kundige vakkracht een 
vaste kernwaarde en vertrouwd gezicht is 
van Gebr. De Koning.

Lars Gerritse valt hem bij en ook hij vindt 
palen slaan geweldig. Hiervoor was hij 
vertegenwoordiger, maar de drukte en de 
stress die dit meenam wilde hij niet meer. 
Op zijn 23e kwam hij als leerling heier onder 
de kraan te staan, en inmiddels is hij door-
gegroeid als Silent Piler operator. Een kans 
waar hij zeer dankbaar voor is. Met name 
het buitenwerk vindt hij heerlijk en ook het 
kameraadschap met zijn collega’s vindt hij 
bijzonder. Dat ervaarde hij in zijn vorige baan 
niet zo, daar was het een stuk een zamer en 
draaide het voornamelijk om targets.
Marco van de Werken is Leerling Heier en 
al bijna een jaar werkzaam in deze functie. 
Hiervoor was hij lasser in een constructie-

• PAALFUNDATIES  VAN BETON, STAAL EN HOUT

• DAMWANDCONSTRUCTIES 

• COMBIWANDEN

• VERANKERINGEN

• FUNDERINGEN OP STAAL

•  SPECIALS O.A. VERBETEREN BESTAANDE  

FUNDATIES, BALANSCONSTRUCTIES

WIJ BEHEERSEN DE VOLGENDE FUNDERINGSCONSTRUCTIES: 

Lars Gerritse Jan Kanselaar

Louis Both
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•  ZWAAR HEIWERK PREFAB BETONPALEN

•  HEIWERK OP HET WATER 

• WINDMOLENFUNDATIES

•  TRILLINGSVRIJ AANBRENGEN BETONPALEN 

D.M.V. GEPATENTEERDE TECHNIEK

•  FUNDEREN BIJ KLEINE WERKRUIMTE MET 

ONZE SILENT PILERS

•  HEIEN MET ONZE HOOGWAARDIGE HEIBLOKKEN 

•  TRILLEND ZOWEL MET HYDRAULISCHE ALS ELEKTRISCHE TRILBLOKKEN 

•  TRILLINGSARM MET ONZE HOOG FREQUENTE TRILBLOKKEN

•  TRILLINGSVRIJ AANBRENGEN MET RESONANTIETECHNIEK

•  TRILLINGSVRIJ AANBRENGEN MET 

   ONZE DRUKSTELLINGEN  

   EN SILENT PILERS

MET ONZE VAKMENSEN EN EIGEN MATERIEEL 
BOUWEN WE DEZE CONSTRUCTIES O.A. DOOR 
TOEPASSING VAN DE ONDERSTAANDE TECHNIEKEN:

OOK HEBBEN WIJ ONS ALS

SPECIALIST BEWEZEN MET:

Jan Kanselaar


