
Wij komen graag bij u langs. We geven u dan een verdere kijk in onze 
onderscheidende manier van werken.

Bel 010 – 7990100 en vraag naar onze directeur.

Van Waning Bouw B.V.
Rivium 2e Straat 42

2909 LG Capelle aan den IJssel
010 – 7990100

aann@vanwaning.nl
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ONS VERHAAL
Aan het einde van de 19de eeuw introduceerde Jacob van Waning, de 
grondlegger van het latere familiebedrijf ‘Aannemingmaatschappij Van 

Waning’, de rioleringsbuis. Een uitvinding in een tijd waarin sanitaire 
voorzieningen slecht waren en in de gemeenten in Nederland cholera 
heerste. Toen Prinses Wilhelmina rond die tijd  haar intrek zou nemen 
in Paleis Het Loo, onderscheidde Van Waning zich met het idee om 

daar een rioleringsstelsel aan te leggen. De eerste plek in Nederland. 
Van Waning werd de opdracht gegund en voerde die uit tot volle 

tevredenheid. Koningin Moeder Emma was gelukkig dat haar familie en 
haar dochter konden opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. 
“Ik kan het niet doen”, sprak ze, “maar als Wilhelmina de troon heeft 
bestegen, zal zij uw bedrijf het predikaat ‘koninklijk’ geven”. En zo 

geschiedde. Het was 1903.

Innovatie en zorg zijn vanaf dat moment belangrijke pijlers onder het 
groeiende aannemingbedrijf. Koninklijke Aannemingmaatschappij bouwt 

er door de jaren heen een degelijke reputatie mee op.

Tijden veranderen, maar koninklijk blijft de manier van werken. Het 
DNA van het familiebedrijf zit ontegenzeggelijk nog altijd in het bloed. 
Bescheiden, betrokken en betrouwbaar. Van Waning Bouw is een team. 

Het goede van toen, gekoppeld aan het goede van nu. 



Van Waning is actief in Nieuwbouw, Renovatie, 
Verbouw en Restauratie. We werken veel in 
de publieke sector. Dat betekent dat projecten 
vaak veelomvattend zijn. Elk project is uniek 
en dankzij onze ervaring met technische en 
logistiek complexe projecten ligt voor ons juist 
daar de uitdaging en toegevoegde waarde. 

VANUIT DEZE ACHTERGROND 
LIGGEN ONZE BOUWKUNDIGE 
SPECIALISATIES BIJ:

• Renovatie/Restauratie

• Ouderenzorg

• Medische zorg

• Brandveiligheid

• Bouwteams

ONZE SPECIALISATIES

Elk klantteam bestaat uit een teamleider, een projectcoördinator en een 
uitvoerder. Zij zorgen voor alle zaken omtrent de werkzaamheden.  
Zij staan u te woord en zorgen voor snelle en goede afhandeling.

PROJECTEN
Grotere complexe uitdagingen worden uitgevoerd in het Klantteam Projecten.
Het gaat hier om bouwkundige trajecten met een langere voorbereiding en 
waar veel gevraagd wordt van onze expertise.

ZORG & ONDERHOUD
Zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen en bedrijfsgebouwen vragen om 
regelmatig onderhoud. Onze kwaliteit is dat we de werkzaamheden zo 
organiseren dat overlast tot een minimum wordt beperkt. De dagelijkse praktijk 
binnen uw organisatie gaat gewoon door tijdens de werkzaamheden.

BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID
Het Klantteam Bouwkundige Brandveiligheid zorgt ervoor, in overleg 
met het bevoegd gezag, dat een pand voldoet aan de wettelijke 
brandveiligheidseisen. Ons Beheerplan zorgt ervoor dat de brandveiligheid op 
orde blijft. Naast advies zorgen wij voor de bouwkundige aanpassingen in het 
gebouw. Het is onze specialiteit

Van Waning Bouw B.V. heeft zich met haar aandeelhouders VORM 
Ontwikkeling B.V. en Van Waning Vastgoedontwikkeling B.V. ontwikkeld als een 

modern, stabiel bouwbedrijf. 

We hebben het DNA van zowel een koninklijke aannemingmaatschappij, 
als van een familiebedrijf. Dat is een unieke combinatie, gestoeld op 

bescheidenheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Het onderscheidt ons, 
omdat we met die combinatie niet alleen goede bouwers zijn, maar ook 

professionele oplossers van complexe bouwuitdagingen. Uit zorg voor de klant 
zijn we begonnen, die zorg is nog steeds onze drijfveer. Onze basis.

COMPLEXITEIT IS 
ONZE UITDAGING

ONZE FILOSOFIE DRIE KLANTTEAMS

BESCHEIDEN
Met een lange geschiedenis 

hebben we hoogtepunten 
gehad en ook onze mindere 
tijden. Zonder verleden geen 
toekomst. We weten wat we 

kunnen, we kennen onze 
toegevoegde waarde. En we 
weten ook dat we altijd ten 

dienste zijn van de klant.

BETROKKEN
Onze klant zoekt geen aan

nemer, maar zoekt een oplos
sing voor zijn bouwkundige 
uitdaging. Wij laten zien dat 

we de klant begrijpen, dat we 
zijn verwachting overtref

fen. Zo zouden we zelf ook 
geholpen willen worden.

BETROUWBAAR
Als je een afspraak maakt, moet je 

je daaraan houden. Onze 
opdrachtgever weet wat hij aan 

ons heeft. We communiceren. We 
doen wat we beloven, zorg en 

veiligheid voorop.


