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De 7 krachten van 
Gebr. De Koning

ontdek én benut onze specialiteiten

WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

Geen water is ons 
te diep
Op het water loop je 

altijd schoon…



Cees Hoekstra 

Onze geschiedenis gaat heel ver terug in de tijd, want bronnen vermelden dat 

rond het jaar 1680 het voorgeslacht De Koning al de kost verdiende met de 

handel in griendhout. Rond 1900 werd door Ph. de Koning (grootvader van de 

huidige eigenaren) een hoep- en mandenmakerij gestart. Na uitvoering van de 

Deltawerken, waardoor het getijdegebied sterk veranderde, en door de op-

komst van alternatieve materialen bij waterbouwkundige projecten, moest er een 

andere weg worden ingeslagen. Dit werd de natte aannemerij zoals bijvoor-

beeld het vervaardigen en aanbrengen van zinkstukken en het uitvoeren van 

bestortingen. Door de jaren heen is er wel het e.e.a veranderd. 

We spreken met de jongens van de 120 tons Woltman funderingskraan,  

ons grootste materieelstuk, die toevallig om de hoek bezig waren om een  

aangevaren houten meerpaal te vervangen.

“ Als wij komen, 

denken we  graag 

met u mee”

Zijn ploegmaat, heibaas Teus Kuipers, al 26 jaar 

werkzaam bij Gebr. De Koning en al bijna 23 

jaar samen met Cees in een team, vult aan, “we 

zijn enorm op elkaar ingespeeld. Ik hoef niets te 

zeggen, hij ziet vanuit de cabine al precies aan 

mijn houding wat hem te doen staat”. Teus is hier 

meer de  “stille” kracht en overdenkt en overziet 

graag alles. Ook hij vindt de afwisseling van het 

werk het mooiste wat er is.

GEEN WATER IS ONS TE DIEP… 
En dan maakt het niet uit wat de aard van het werk 

is, of het nu damwand trillen, combiwand zetten of 

betonpalen heien is, ze vinden het alle drie even 

mooi en afwisselend.  Maar ook andere voor-

komende werkzaamheden in het project, zoals 

hout,- en ijzerwerk, pakken ze graag gelijk aan.

Cees vervolgt, ”de mooiste projecten zijn die 

van een maand of twee, en dan snel weer door 

naar de volgende klus. Het beste is nog als je 

dan de kraan niet hoeft af te breken en zo in het 

geheel kan doorvaren naar een nieuw project. 

Dit scheelt veel tijd en geld voor de klant ”. Teus 

echter zou het liefst wekelijks naar een nieuw 

project doorvaren. 

OP HET WATER LOOP JE ALTIJD SCHOON
Cees Hoekstra werkt al ruim 39 jaar voor Gebr. De 

Koning en is het nog lang niet zat. Het werk is zo 

afwisselend en leuk dat hij zijn laatste werkzame 

jaren ook graag volmaakt bij ons mooie familie-

bedrijf. Ooit begonnen als schaap met 5 poten, 

vervolgens machinist op een graafmachine gewor-

den, en daarna al snel de overstap gemaakt als 

machinist op de grote funderingskraan. Zijn hart 

ligt echt bij het werken op het water, en dan het 

liefste vanaf een ponton, “lekker makkelijk want 

je hebt alles bij de hand, en op het water 

loop je altijd schoon”.  Hij bedoeld 

hiermee dat je niet tot je en-

kels door de bagger hoeft 

te ploeteren. 

Daarnaast is Cees de 

vrolijke noot van de ploeg 

en altijd wel in voor een 

grap.

WATERBOUW-

KUNDIGE WERKEN



“Het is er niet gemakkelijker op geworden, je 

moet steeds meer kennis hebben van allerlei 

processen en (veiligheids) eisen om een project 

binnen te halen en daarna ook uit te voeren, en 

als er op papier iets niet klopt, lig je stil met de 

kraan”.  Is het daarmee ook veel veiliger gewor-

den dan? Cees vervolgt, “vroeger werkten we 

ook al veilig, alleen staat alles nu beschreven, en 

liggen er berekeningen aan ten grondslag.

Peet valt hem bij, “als er iets mis gaat is dat bijna 

altijd te wijten aan menselijk falen, een inschat-

tingsfout. We moeten dus altijd alert zijn en ons 

bewust zijn van wat we aan het doen zijn”.

Met elkaar vormen ze een hecht team en kunnen 

ze heel veel van elkaar hebben. Is er nooit eens 

onenigheid dan? ”Natuurlijk wel” zegt Teus, 

“maar dat praten we direct uit en zijn we zo weer 

vergeten. 

Ook Peet Lingsveld is aangeschoven bij de 

koffie tafel  in de keet. “ ik zit pas sinds een jaar 

bij De Koning en kan weinig zeggen over hoe 

het vroeger was”, verteld hij, maar ik weet wel 

dat je hier als mens wordt behandeld”. 

Teus vult aan, “bij De Koning ben je beslist geen 

nummer”. 

Op de vraag of ze in al die jaren heel veel heb-

ben zien veranderen zegt Cees. 

WIJ BEHEERSEN O.A. :
•  Dukdalven

•  Maritieme staalconstructies

•  Remmingwerken en geleide-werken

•  Constructieve dijkversterkingen

•  Stalen damwand & verankering

•  Ontwerp staalconstructies

•  Trillingsvrije funderingstechnieken

•  Binnenstedelijke kademuren en zeekades

Vlnr: 

Cees Hoekstra, Teus Kuiper en 

Peet Lingsveld



Onze gedreven vakkrachten zijn innovatieve allround aanpakkers van civiele 

bouwprojecten op de grens van land en water. Wat waterbouwkundige wer-

ken betreft is geen water te diep en geen project te moeilijk voor ons. Al vele 

jaren zijn wij actief op dit gebied en realiseren we bruggen, duikers, sluizen, 

steigers, kademuren, remmingwerken en gemalen.

THEORIE ÉN PRAKTIJK 
Wij zijn sterk in het combineren van theorie en 

praktijk. Wij ontwerpen oplossingen die praktisch 

en daarmee kostenbewust zijn. Wij zijn dagelijks 

hoofdaannemer én onderaannemer en beheer-

sen beide disciplines. Wij beheersen het proces, 

het ontwerp, de uitvoering en dat alles met een 

zo laag mogelijke kostprijs. Daarbij hebben  

we een scherp oog voor de omgeving, waarbij 

veiligheid het belangrijkste onderdeel is.

ONTWERP EN REALISATIE
Voor zowel het ontwerp als de realisatie van 

afmeervoorzieningen zoals steiger constructies, 

vast gefundeerd of drijvend, remmingwerken en 

meerpalen hebben wij de beste deskundigen 

in huis. Met onze kennis en kunde tillen we ook 

dergelijke projecten naar een hoger niveau. 

info@gebrdekoning.nl  -  www.gebrdekoning.nl


