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We spreken vandaag met Leen Kooijman, machinist grote 
funderingsmachine bij Gebr. De Koning.
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Leen Kooijman

Sinds 2001 is hij werkzaam bij Gebr. De Koning. Als je al zolang bij een 
bedrijf werkt zie je ook behoorlijk wat veranderen. Leen kan dat alleen 

maar beamen. Ooit begonnen als machinist op een graafmachine, en nu 
één van de machinisten van de Quattro-Piler die telkens 4 damwand-

planken tegelijkertijd op diepte drukt. Op het moment dat wij hem  
spreken is hij echter weer te vinden op zijn oude “liefde” de graafmachine. 

Hij verleent assistentie bij het laden en lossen van prefab betonnen 
hangschorten welke bestemd zijn voor een groot project in Weesp.

We spreken vandaag met Leen Kooijman, machinist grote 
funderingsmachine bij Gebr. De Koning.

Nog zo’n mooie quote van Leen, “in principe is 
niets te ingewikkeld of te moeilijk, overal is een 
oplossing voor”. En met deze positieve gedachte 
in ons achterhoofd verlaten we de bouwkeet.

Zijn vaste teamgenoot, Barry Rijken, was op het 
moment van het interview elders aan het werk. In 
dat opzicht zijn eigenlijk al onze mensen allround 
en flexibel inzetbaar. We spreken hem enkele 
dagen later. Barry werkt 4 jaar bij Gebr. De Koning 
en werkte daarvoor bij een soortgelijk bedrijf. 
Genoeg ervaring dus in de heierij, zijn vader 
deed dit werk ook en gesprekken gingen aan 
de keukentafel vaak over dit mooie werk. Net als 
Leen vindt Barry het binnenstedelijk bouwen het 
leukst, “de veelzijdigheid van het werk boeit mij 
enorm, er gebeurt altijd wat”. Op de vraag of hij 
dan nooit moeilijkheden tegenkomt antwoordt hij, 
“jazeker, er kunnen obstakels in de grond zitten 
en daardoor kunnen soms damwand-planken niet 
op diepte komen. Maar in overleg met collega’s én 
de klant komen we hier altijd uit”. Momenteel bekleed 
Barry een dubbelfunctie, heier II én reserve-
machinist op de Silent Piler. Als we hem vragen 
wat zijn ambities voor de toekomst zijn zegt hij 
stellig, ”machinist op een draadkraan worden”. 
Wat zou je nog tegen je collega’s willen zeggen? 

“All-round hé…?” Grinnikt Leen, “het is hier nooit 
saai. “de verbinding tussen techniek en machines 
hebben mij altijd al zeer geïnteresseerd dus zit ik 
bij De Koning prima op mijn plek”. En dat er veel 
veranderd is, is alleen maar goed, “zo is veiligheid 
een hoofdzaak geworden terwijl het vroeger meer 
een bijzaak was. Veilig werken is nu professioneel 
georganiseerd”. 

UITDAGEND EN INSPIREREND
Het leukste type werk vindt Leen het werken in een 
binnenstedelijke omgeving omdat er dan zoveel 
factoren zijn waar je rekening mee moet houden. 
Dit maakt het werk uitdagend en inspirerend. Ook 
de interactie met omwonenden maakt het werk 
erg leuk. “Als iemand je vraagt wat je met die grote 

machine gaat doen, en of zijn jenever niet uit het 
kastje trilt…, hoe mooi is het dan dat wan-

neer je weggaat echt iedereen super 
tevreden is en je door je klanten 
echt gewaardeerd wordt”.  
Het draait allemaal om begrip 
hebben vóór, en rekening 
houden mét elkaar. “Gewoon 
serieus je werk blijven doen 
en je koppie erbij houden”, 
aldus Leen. 
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“In principe is niets te ingewikkeld of te moeilijk, 
overal is een oplossing voor”.



beschikbare ruimte in ons kleine en dichtbevolkte 
land groot is. Een mooie manier om deze druk te 
verminderen is het gebruiken van de ondergrond. 
Hierin kunnen we allerlei constructies realiseren 
zoals bijv. kelders, tunnels en parkeergarages. 

Ondergronds ruimtegebruik zorgt voor een 
efficiënte benutting van de beschikbare schaarse 
ruimte boven de grond. Anders gezegd, door 
sommige functies zoals parkeren in de ondergrond 
onder te brengen kunnen we dus de bovengrond 
voor andere doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld 
een park of winkelpromenade. Daarnaast neemt 
de geluidsoverlast en luchtverontreiniging af en 
gaat de kwaliteit van leven vooruit!

GRONDIG VAKMANSCHAP
Ondergronds bouwen doe je niet zomaar even, 
het vergt kennis en vakmanschap om schade aan 
bebouwing in de omgeving te voorkomen.  
Heb je niet de juiste expertise in huis dan is het 
een risicovolle klus. De vakmensen van Gebr. De 
Koning zijn echter gepokt en gemazeld en weten 

“Ik ben trots op waar ik nu sta en hoever ik al ben 
gekomen, daarnaast ben ik ontzettend blij om te 
werken met gezellige collega’s in een inspirerend 
en dynamisch bedrijf”.

Leen roemt nog de korte lijnen in het bedrijf wat 
het werken zo plezierig maakt. “Als je iemand 
nodig hebt, of het nu een directe collega, directeur,  
projectleider of uitvoerder is, is die makkelijk toe-
gankelijk. Het werkt bovendien twee kanten op, 
ze komen ook naar ons: ‘We moeten dit project 
gaan maken, hoe denken jullie daarover?’ Dat 
vind ik mooi. Dat je overal in betrokken wordt.”

Algemeen directeur Dirk-Jan Teeuw beaamt dat: 
“Een enthousiast team van collega’s maakt het 
bedrijf heel mooi. De betrokkenheid onderling en 
collegialiteit van de vakmensen zorgen bovendien 
voor een goede sfeer.”

RUIMTELIJKE KWALITEIT SCHIET OMHOOG
In Nederland wordt steeds meer binnenstedelijk 
gebouwd. Dat komt omdat de druk op de 
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WIJ BEHEERSEN:
•   Stalen damwand
• Folieconstructies
• Onderwaterbeton
• Stempeling
• Verankering

•  Waterdichtheid damwand
• Bodeminjectie
• Ontwerp staalconstructies
• Complete bouwkuip
• Funderingssystemen

• Fluïderen
• Verduurzamen staalconstructies
• Gewapende grond (terre armee)
• Berliner wand
• Constructieve dijkversterking



Om dergelijke bouwwerken met een hoog rende-
ment veilig te kunnen bouwen, wordt vaak voor 
bouwkuipen gekozen.

BESTE OPLOSSING VOOR LAGE KOSTEN 
Gebr. De Koning heeft alle facetten van het bouw - 
kuip proces in huis. Van ontwerp tot het verwijderen 
ervan. Risicobeheersing is één van de belangrijkste 
onderdelen binnen het proces. Alleen op die 
manier kunnen de kosten laag worden gehouden. 
Graag zoeken we mét u naar de beste oplossing. 
Voor meer informatie neemt u contact met ons op. 
Wij helpen u graag verder.

precies wat ze kunnen verwachten en hoe ze 
daar mee om moeten gaan. Daarnaast is ons 
bedrijf gespecialiseerd in trillingsarme en trillings-
vrije installatie-technieken en kunnen we des-
gewenst ook emissieloos het werk uitvoeren. 
We blijven ons doorontwikkelen met duurzame 
innovaties.

BOUWKUIPEN
Ondergronds bouwen heeft afgelopen jaren een 
grote vlucht genomen. Het komt dus steeds vaker 
voor dat kelders, wegen, leidingen, spoor en 
parkeergarages onder de grond worden gebouwd.  

info@gebrdekoning.nl  -  www.gebrdekoning.nl
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